
  מידע משפטי

  מדיניות פרטיות

אוספת, משתמשת, שומרת וחושפת מידע שנאסף ממשתמשים  B-COMמדיניות פרטיות זו קובעת את האופן שבו 

  .B-COMעל ידי        "משתמש"). מדיניות פרטיות זו חלה על כל המוצרים והשירותים המוצעים  להלן(

  נתונים אישיים שאנו אוספים

B-COM מוצרים שלנו. ב בשימושביותר  ההטובהשימוש לפעול ביעילות ולספק לך את חווית  בכדי נתונים פתאוס

כאשר משתמשים כך בלבד)  אך לא רקובכלל זה (אנו עשויים לאסוף מידע זיהוי אישי ממשתמשים במגוון דרכים, 

מבקרים באתר שלנו, מבקשים מידע על המוצרים שלנו, מבצעים הזמנה, וכן בקשר לפעילויות, שירותים, תכונות 

. משתמשים יכולים תמיד לסרב לספק מידע זיהוי אישי, אלא שהוא עשוי למנוע מנגישיםאו משאבים אחרים שאנו 

  .תים שלנואו לשירו מהם לעסוק בפעילויות מסוימות הקשורות לאתר

המאפשר לך להשתמש  Office 365, באפשרותך להיכנס לחשבון Microsoft Office 365באמצעות חשבון  

ת משתמש . כניסה לחשבונך מאפשרת התאמה אישית משופרת, מספקת חוויB-COMידי -בתוספות המסופקות על

-B -באמצעות תוספות מ Microsoft Office 365, ומאפשרת לך לגשת לשירות נו ועקבית בין מוצריאפקטיבית 

COM.כאשר אתה נכנס לחשבון שלך כדי לגשת למוצר, אנו יוצרים תיעוד של כניסה זו .  

  B-COMעם  ים של המשתמשהעסקי יחסיםה

 מהתוספים אחדב שימושאפליקציות ותוספות, כגון בעת ל בכל הקשור שלךנתונים שנאספו כדי לנהל את החשבון 

-או על Microsoft AppSorce Store -ו, יצירת מנוי לניסיון או רכישת מנוי. שירותים אלה זמינים משלנ החינמיים

  .B-COM -ידי קבלת מוצרים אלה ישירות מ

 מידע על החברה, כגון שם החברה, כתובת, מספר טלפון, כתובת דוא"ל של החברה; •

 אה ומידע חיוב קשור אחרנתוני תשלום, כגון נתונים הדרושים לעיבוד תשלומים ומניעת הונ •

 משתמשים רשומים; שם משתמש ודוא"ל של כל משתמש עם מנוי חוקי •

או שנמסר על ידי השותף העסקי  B-COMמידע נוסף המעובד בהכרח בפרויקט או ביחסים החוזיים עם  •

 לפרויקט;מרצון, כגון נתונים אישיים הקשורים להזמנות, תשלומים שבוצעו, בקשות ואבני דרך 

  מידע זיהוי לא אישי •

אנו עשויים לאסוף מידע זיהוי לא אישי על משתמשים בכל פעם שהם מקיימים אינטראקציה עם האתר שלנו. 

אישיים עשויים לכלול את שם הדפדפן, סוג המחשב ומידע טכני אודות משתמשים פירושו חיבור -פרטי זיהוי לא

  י האינטרנט המנוצלים ומידע דומה אחר.לאתר שלנו, כגון מערכת ההפעלה וספקי שירות

  שמירת נתונים

לא נשמור את הנתונים האישיים שלך זמן רב מהנדרש לצורך איסוף המידע. משמעות הדבר היא שהנתונים יושמדו 

די לוודא שאנו מעבדים בכצעדים מתאימים באו יימחקו מהמערכות שלנו כאשר אין צורך בכך עוד. אנו נוקטים 

  ההיגיון הבא: פימידע על העל  יםמידע ושומראת ה

  משך הזמן שבו המידע משמש כדי לספק לך שירות;ל. לפחות 1

  . כנדרש על פי דין, חוזה, או בקשר להתחייבויות הסטטוטוריות שלנו; אֹו2



. רק כל עוד יש צורך לצורך שלשמה הוא נאסף, מעובד, או יותר אם נדרש על פי כל חוזה, על פי החוק החל, או 3

  למטרות סטטיסטיות, בכפוף אמצעי הגנה מתאימים.

  כיצד אנו משתמשים במידע שנאסף

B-COM שימוש  ולספק לך את המוצרים שאנו מציעים, כוללת המערכתבנתונים כדי להפעיל את  תמשתמש

 שלך. כמו כן, אנו עשויים להשתמש חוויית השימושכדי לשפר את המוצרים שלנו ולהתאים אישית את ב ,בנתונים

-Bבנתונים כדי לתקשר אתך, לדוגמה, ליידע אותך על החשבון, עדכוני האבטחה, פרטי המוצר ומצב המנוי שלך. 

COM במידע אישי למשתמשים למטרות הבאות: תמשתמש  

כדי לשפר את שירות הלקוחות. המידע שאתה מספק מסייע לנו להיענות לבקשות שירות הלקוחות ולדרישות  -

  בה יותר.התמיכה שלך ביעילות ר

כדי להתאים אישית את חוויית המשתמש. אנו עשויים להשתמש במידע המצטבר כדי להבין כיצד המשתמשים  -

  שלנו כקבוצה משתמשים בשירותים ובמשאבים המסופקים על ידינו.

כדי לשלוח הודעות דוא"ל תקופתיות. אנו עשויים להשתמש בכתובת האימייל כדי לשלוח פרטי משתמש  -

בנוגע להזמנה שלהם. זה יכול לשמש גם כדי לענות על שאלותיהם, שאלות, ו / או בקשות אחרות. אם ועדכונים 

המשתמש מחליט להצטרף לרשימת התפוצה שלנו, הם יקבלו הודעות דוא"ל שעשויות לכלול חדשות של החברה, 

לקבלת הודעות דוא"ל  עדכונים, מידע הקשור למוצר או שירות וכו'. אם בכל עת המשתמש ירצה לבטל את המנוי

  לבטל את ההרשמה בחלק התחתון של כל הודעת דוא"ל.הוא יכול עתידיות, 

  כיצד אנו מגינים על המידע שלך

אנו מאמצים את איסוף הנתונים, שיטות האחסון והעיבוד המתאימים כדי להגן מפני גישה לא מורשית, שינוי, 

  ה, מידע על העסקה ונתונים המאוחסנים באתר שלנו.גילוי או הרס של המידע האישי שלך, שם משתמש, סיסמ

  שיתוף המידע האישי שלך

זיהוי אישי. אנו עשויים לשתף מידע דמוגרפי מצטבר גנרי שאינו המידע ב שוכרים, או ים חרואנחנו לא מוכרים, ס

שותפינו המהימנים מקושר למידע מזהה אישי כלשהו לגבי מבקרים ומשתמשים עם השותפים העסקיים שלנו, עם 

  והמפרסמים שלנו למטרות המתוארות למעלה.

  אתרי צד שלישי

המשתמשים עשויים למצוא פרסום או תוכן אחר באתר שלנו, המקשר לאתרים ולשירותים של השותפים שלנו, 

ים הספקים, המפרסמים, נותני החסות, מעניקי הרישיון וצדדים שלישיים אחרים. איננו שולטים בתוכן או בקישור

המופיעים באתרים אלה ואיננו אחראים לנוהגים המועסקים על ידי אתרים המקושרים אל האתר שלנו או ממנו. 

בנוסף, אתרים או שירותים אלה, לרבות התוכן והקישורים שלהם, עשויים להשתנות כל הזמן. אתרים ושירותים 

גלישה ואינטראקציה בכל אתר אחר, כולל  אלה עשויים להיות בעלי מדיניות פרטיות ופוליסות של שירות לקוחות.

  אתרים שיש להם קישור לאתר שלנו, כפופים לתנאים ולמדיניות של האתר.

  ִּפרסּום

מודעות המופיעות באתר שלנו עשויות להישלח למשתמשים על ידי שותפי פרסום, שעשויים להגדיר קובצי 

Cookie קובצי .cookie מחשב שלך בכל פעם שהם שולחים לך אלה מאפשרים לשרת המודעות לזהות את ה



פרסומת מקוונת כדי לאסוף מידע זיהוי אישי שאינו על עצמך או על אחרים המשתמשים במחשב שלך. מידע זה 

מאפשר, בין היתר, לספק פרסומות ממוקדות, שלדעתן יעניינו אותך ביותר. מדיניות פרטיות זו אינה מכסה את 

  רסמים.על ידי כל המפ cookieהשימוש בקובצי 

  תוספים לרשת חברתית

השירותים שלנו עושים שימוש ברשתות חברתיות ("תוספים"). כאשר אתה משתמש בשירות שמכיל תוספים, 

ייתכן שהמידע יועבר ישירות מהמכשיר שלך למפעיל הרשת החברתית. אין לנו השפעה על הנתונים שנאספו על ידי 

ות את השימוש שלך בשירות שלנו לחשבון הרשת החברתית התוסף. אם אתה מחובר לרשת החברתית, ניתן להפנ

שלך. אם אתה יוצר אינטראקציה עם הפלאגין, לדוגמה על ידי לחיצה על 'אהבתי', 'עקוב' או 'שתף', או הזן תגובה, 

המידע עשוי להופיע באופן אוטומטי בפרופיל הרשת החברתית שלך. גם אם אתה לא מחובר לחשבון הרשת 

שלך למפעילי הרשתות החברתיות. אנא שקול זאת  IP -תכן כי התוספים מעבירים את כתובת ההחברתית שלך, יי

  :הפירוטלהלן בעת השימוש בשירותים שלנו. 

• facebook מדיניות האתר בכתובת :https://www.facebook.com/about/privacy/.  

• Google אתר מדיניות הפרטיות של :+Google: https://www.google.com/privacy  

• LinkedIn  : מדיניות הפרטיות באתרhttp://www.linkedin.com/legal/privacy-

policy?trk=hb_ft_priv.  

• Twitter  מדיניות הפרטיות באתר האינטרנטhttps://twitter.com/privacy.  

  עוגיות דפדפן אינטרנט

כדי לשפר את חוויית המשתמש. דפדפן האינטרנט של המשתמש מציב  "קוקיס" האתר שלנו עשוי להשתמש ב

ם. המשתמש יכול יהבכונן הקשיח לצורך שמירת רשומות ולפעמים כדי לעקוב אחר מידע אודות cookieקובצי 

נשלחים. אם הם  Cookie, או כדי להתריע לך כאשר קבצי לכךלבחור להגדיר את דפדפן האינטרנט שלו כדי לסרב 

וכיצד אתה מוחק  cookieעושים זאת, שים לב שחלקים מסוימים של האתר אינם פועלים כראוי. קרא על קובצי 

  : אותם

הם קבצים קטנים שמאחסנים מידע במחשב, בטלוויזיה, בטלפון הנייד או במכשיר אחר.  Cookieקובצי  •

ך לזהות אותך באתרים שונים, שירותים, במכשיר של cookie -הן מאפשרות לישות שמניחה את קובץ ה

 Cookieמטרות שימושיות רבות. לדוגמה: קובצי  משרתותמכשירים ו / או פעילויות גלישה. עוגיות 

יכולים לזכור את פרטי הכניסה שלך, כך שאינך צריך להזין את האישורים האלה בכל פעם שאתה מתחבר 

  לשירות.

יים להבין אילו חלקים מהשירותים שלנו הם הפופולריים עוזרים לנו ולצדדים שליש Cookieקובצי  •

ביותר, משום שהם עוזרים לנו לראות אילו דפים ותכונות המבקרים ניגשים אליהם וכמה זמן הם 

מוציאים בדפים. על ידי לימוד מידע מסוג זה, אנו מסוגלים יותר להתאים את השירותים ולספק לך חוויה 

ם לנו ולצדדים שלישיים להבין אילו מודעות ראית כדי שלא תקבל אותה עוזרי cookieטובה יותר. קובצי 

מודעה בכל פעם שתגיע לשירות. עוגיות עוזרות לנו ולצדדים שלישיים לספק לך תוכן רלוונטי ופרסום על 

  ידי איסוף מידע על השימוש שלך בשירותים שלנו ובאתרים אחרים ואפליקציות אחרות.

טרנט כדי לגשת לשירותים, באפשרותך להגדיר את הדפדפן שלך כדי כאשר אתה משתמש בדפדפן אינ •

 קובץ שליחת בעת לךאו להודיע  Cookie -, לדחות את כל קובצי הCookie -לקבל את כל קובצי ה

Cookie כל דפדפן שונה, לכן בדוק את התפריט "עזרה" של הדפדפן כדי ללמוד כיצד לשנות את העדפות .

. עם זאת, Cookieהעוגיות שלך. מערכת ההפעלה של המכשיר עשויה להכיל פקדים נוספים עבור קובצי 



 cookieוכי קובצי  cookieשים לב כי חלק מהשירותים עשויים להיות מתוכננים לפעול באמצעות קובצי 

 מושבתים עשויים להשפיע על יכולתך להשתמש בשירותים אלה או בחלקים מסוימים מהם. 

cookie  

עוגיות חיוניות המאפשרות לכם להזמין מוצרים ולקבל   אנו משתמשים בסוגי העוגיות הבאים באתר שלנו:

  שירותים מהאתר שלנו;

של האתר שלנו ולזהות שגיאות. לדוגמה, עוגיות ביצועים המאפשרים לנו לנתח את הביצועים ואת העיצוב  •

זה מאפשר לנו לזהות שביקרת באתר שלנו בעבר, ומראה אילו חלקים מהאתר שלנו הם  cookieסוג קובץ 

הפופולריים ביותר על ידי כך שאנו מאפשרים לנו לראות אילו דפים מבקרים ניגשים אליהם בתדירות 

ל דף. תוכל למנוע את השימוש בנתוני שימוש הגבוהה ביותר ואת משך הזמן שמבקרים מבקרים בכ

ומעובד  Googleמלהיות מועבר אל  cookie -שלך) שנוצרו על ידי קובץ ה IP -באינטרנט (כולל כתובת ה

  פלאגין).-שם, אם תוריד והתקן זאת (דפדפן

 cookieעוגיות פונקציונליות המאפשרות לנו לספק חוויית משתמש טובה יותר. לדוגמה, סוג זה של קובצי  •

מבטיח שהמידע המוצג בביקור הבא שלך באתר שלנו יתאים להעדפות המשתמש שלך, או לחשבון 

Samsung ידי -לאתר שלנו דרך דוא"ל שנשלח אליך על נכנסתשלך שממנו קישרת לאתר שלנו או לעובדה ש

  סמסונג או לאחד מספקי השירות המהימנים שלנו, המספקים לך קשר בשמנו.

עוגיות פרסום שמאפשרות לנו ולשותפים שלנו שנבחרו בקפידה להעביר לך פרסומות, או ליצור אתך קשר  •

ישירות במקום שבו הסכמת בנפרד לתקשורת כזו, התואמת את תחומי העניין שלך, לדוגמה, איסוף מידע 

  על מוצרים שבהם ביקרת או הזמנת באתר שלנו . 

אינטרנט של צד שלישי או משירות, דבר שעלול לגרום לאחסון האתר שלנו עשוי גם להציג תוכן מאתר  •

 cookieמצד שלישי על הכונן הקשיח או הדפדפן שלך. איננו שולטים באחסון של קובצי  cookieקובצי 

  אלה ועליך לעיין במדיניות הפרטיות של הצד השלישי הרלוונטי לקבלת מידע נוסף.

  נוסףאחסון מקומי 

ים מסוימים, עשויים להשתמש בטכנולוגיות אחסון מקומיות אחרות, כגון אובייקטים אנו, יחד עם צדדים שלישי

, בהקשר לשירותים HTML5") ואחסון מקומי של Flashשל  cookieמשותפים מקומיים (המכונה גם "קובצי 

שנזכרו לעיל, בכך שהם מאוחסנים במכשיר שלך וניתן להשתמש  Cookie -שלנו. טכנולוגיות אלה דומות לקובצי ה

בהם לאחסון מידע מסוים על הפעילויות וההעדפות שלך. עם זאת, טכנולוגיות אלה עשויות להשתמש בחלקים 

סטנדרטיים, ולכן ייתכן שלא תוכל לשלוט בהן באמצעות כלים והגדרות  cookieשונים של המכשיר שלך מקובצי 

  , לחץ כאן.Flashשל  Cookie. לקבלת מידע אודות השבתת או מחיקת מידע הכלול בקובצי דפדפן רגילים

, ומידע נוסף יימסר לך בזמן cookieאם לא תקבל קובצי  ושלך באתר / השירותים שלנו יושפע שהשימושייתכן 

  שנבקש ממך הסכמה ספציפית זו.

  שינויים במדיניות פרטיות זו

יש את שיקול הדעת לעדכן את מדיניות הפרטיות בכל עת. כאשר נעשה זאת, אנו נשנה את התאריך  B-COM -ל

. אנו מעודדים את המשתמשים לבדוק את הדף הזה לעתים קרובות, כדי לקבל מידע על ףהמעודכן בתחתית הד

ותך לבדוק מדיניות האופן שבו אנו מסייעים להגן על המידע האישי שאנו אוספים. אתה מאשר ומסכים כי באחרי

  פרטיות זו מעת לעת ולהיות מודעים לשינויים.



  הסכמהמזכות לסגת 

, יש לך זכות לבטל את ההסכמה B-COMבמקרה שהצהרת על הסכמתך לעיבוד נתונים אישיים מסוימים על ידי 

 עדייןרק לעבד את הנתונים האישיים שבהם יש  היכול B-COM, שהנך מסוג מהסכמה במקרה ועתידית. בכל עת 

  בסיס משפטי לעיבוד.

  פרטי פרטיות נתונים:

תמיכה בכל שאלה הקשורה לפרטיות, הערות, חששות או תלונות או  תמספק B-COMשל  מחלקת מערכות מידע

  במקרה שאתה מעוניין לממש את הזכויות הקשורות לפרטיות הנתונים שלך.

  פרטי התקשרות: 

B-COM 

  נשר 51 התעשייה

  ישראל

972-074-144-333  

support@b-com.co.il  

  דלעילמקבל את התנאים מסכים ו הנך

מדיניות זו. אם קבלת את  הנך מאשר B-COM -שירותים מבתוספות וובאמצעות השימוש בבאמצעות אתר זה, 

. המשך השימוש שלך באתר B-COM -אינך מסכים למדיניות זו, אל תשתמש באתר שלנו, תוספות או שירותים מ

  לאחר פרסום שינויים במדיניות זו ייחשב לקבלה שלך לשינויים אלה.

  יצירת קשר 

קשרות שלך עם אתר זה, ההת עדכוןשל אתר זה, או  שיטת הפעולהאם יש לך שאלות בנוגע למדיניות פרטיות זו, 

  אנא פנה אלינו בכתובת:

support@b-com.co.il  
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