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 הפרטיות   מדיניות
 

לסייע בניסוי הקליני (ניסוי קליני), הלינה   מ התבקשה על ידי נותן החסות ו/ הצד השלישי המועמד"המחקר של אילינגוורת' בע קבוצת
  נועל מנת לעשות זאת, עלינו לאסוף, לאחסן ולשתף את המידע האישי שלך, מה שהופך אות  ו/או הוצאות שלך כחלק מהניסוי הקליני.

   אודותיך. זה אומר שאנו מחזיקים ומשתמשים בנתונים אישיים".  נתוניםד המעב"ל
 

נסיעות, אירוח והחזר הוצאות (המכונה גם   זו קובעת כיצד אנו אוספים ומשתמשים במידע האישי אודותיך בכדי להקל על שירות  מדיניות
PatientGOנתונים ( ), בהתאם לתקנה הכללית להגנתGDPRרק על המשתתפים שישתמשו נים. מדיניות זו חלה) ולחקיקה להגנת נתו  

רט בתיעוד  כמפו תלויים בנתוני הניסוי הקליני   ואינם בשירות. הנתונים האישיים שנמסרו לנו במהלך השימוש באפליקציה הם נפרדים
 הסכמתך, עם נותן החסות לניסוי הקליני / הצד השלישי המועמד שלהם. 

 

שלך וכיצד נשתמש בהם ביחס  גע לנתונים האישייםכדי להבין את הנוהגים שלנו בנוקרא בקפדנות את הדברים הבאים ב אנא
 לאפליקציה והשימוש שלך בשירות.

 

 להתקנת האפליקציה  הסכמה 
 

מעבדים את הנתונים האישיים שלך    פי חוקי הגנת נתונים, אנו נדרשים לספק לך מידע מסוים אודות מי אנחנו, כיצד אנו על 
   האישיים שלך.  זכויותיך ביחס לנתונים ולאילו מטרות, ומהם 

 

כגון שמך, פרטי התקשרות,  ( אתה מציין את הסכמתך לעיבוד נתוני הקטגוריה האישית והמיוחדת שלך ،  האפליקציה בהתקנת
   במדיניות זו.   פרטי הדרכון, מידע פיננסי ורפואי למשל) כמתואר

 

 אתה יכול לסגת מהסכמך  איך
 

אל  " הדו  פנייה אלינו על ידי  את הסכמתך בכל עת על ידי   יכול לשנות את דעתך ולבטל אתה
PatientGO@illingworthresearch.com כל עיבוד שבוצע לפני שתסוג את הסכמתך. שים   ; אך זה לא ישפיע על החוקיות של

   . , כגון החזרי הוצאות למשליכולתנו לבצע בקשות שהגשת בתוך האפליקציה  לב כי הנסיגה מהסכמתך עשויה להשפיע על
 

   מבוא 
 

-https://illingworthresearch.com/patientgoבאתר מדיניות זו (יחד עם הסכם הרישיון למשתמש הקצה שלנו כמפורט
terms  ) ק , יחד עם תנאי השימוש שלנו) חלה על  " הרמ - על ידי התייחסות ל ק) וכל תנאי שימוש נוספים המשולבים "הרמ

 השימוש שלך ב: 
 

לאחר    . Appleוגם בחנות  Google Play  -זמינה גם ב  PatientGO (אפליקציה) של 1ת ניידים גרסה תוכנת אפליקציו        ·
 ביד(מכשיר).  עותק האפליקציה לטלפון הנייד או למכשיר הניד    שהורדת או הזרמת את 

 

רים (אתרי  הזמינה באתר האפליקציות שלנו או באתרים אח  נגיש דרך האפליקציה (שירותים) PatientGOשירות         ·
האישי (כולל נתוני קטגוריה מיוחדת) שאנו אוספים ממך, או שאתה תספק   מדיניות זו קובעת את הבסיס שכל המידע שירותים). 

 ידינו.  יעובדו על ،לנו
 

  ד ) וכאשר משתתף הניסוי הקליני הוא יל18הוא אדם מתחת לגיל " ילד (" אפליקציה זו אינה מיועדת לשימוש על ידי ילדים         ·
שאחראי על ההורה על הילד הוא   המעוניין להשתמש באפליקציה ובשירות, האפליקציה זמינה והשירותים מסופק רק כאשר מי 

שיים שלך  בנוגע לנתונים האי אנא קרא בקפדנות את הדברים הבאים בכדי להבין את הנוהגים שלנו  המשתמש באפליקציה.
 . (כולל נתוני קטגוריה מיוחדת) ואיך נתייחס אליהם 
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 חשוב ומי אנו מדע 
 

  (והיא מכונה יחד במונחים  PatientGOשל האפליקציה וספקת השירות של  מ היא הבעלים "בע  המחקר אילינגוורת' קבוצת
 בהסכם זה). "  שלנו "  או"  לנו ", "אנו",   " אילינגוורת"

 

   לן.הל  יש לך שאלות בנוגע למדיניות פרטיות זו, אנא פנה אלינו באמצעות הפרטים המפורטים אם
 

 

 יצירת קשר  פרטי
 

 המלאים שלנו הם:  הפרטים
 

 שם מלא של הישות המשפטית: קבוצת המחקר אילינגוורת'· 
   PatientGO@illingworthresearch.com  ל:"כתובת דוא·        
  ,SK11 7QJגרין, מקסלפילד, צ'שייר,   , בית משי, פארק5כתובת דואר: סוויטה ·        

 הממלכה המאוחדת
 

נתונים או רשות   רשות הפיקוח בבריטניה בנושאי הגנה על), ICO(    ת להגיש תלונה בכל עת למשרד נציב המידע הזכו יש לך 
   מורדת מחוץ לבריטניה.  פיקוח מוסמכת אחרת של מדינה חברה באיחוד האירופי אם האפליקציה

 

 במדיניות הפרטיות וחובתך להודיע לנו על שינויים שינויים
 

 . 2020ביוני  23  -ת שלנו בבדיקה קבועה. גרסה זו עודכנה לאחרונה ב יניות הפרטיושומרים על מד אנו
 

ממליצים לך לבדוק באופן קבוע את   שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן מדיניות פרטיות זו בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. אנו  אנו
   מדיניות הפרטיות לגבי שינויים.

 

ועדכניים. אנא הודע לנו אם יש שינויים    יםדת שאנו מחזיקים אודותיך יהיו מדויק חשוב שנתוני הקטגוריה האישית והמיוח  זה
   במהלך מערכת היחסים שלנו איתך. 

 

 שאנו אוספים אודותיך הנתונים
 

 אוספים, משתמשים, מאחסנים ומעבירים סוגים שונים של מידע אישי אודותיך באופן הבא:  אנו
 נתוני זהות.          ·
 . נתוני קשר         ·
 מידע פיננסי.         ·
 מידע על ההעברה.         ·
 נתוני מכשיר.          ·
 נתוני תוכן.          ·
 נתוני פרופיל.          ·
 נתוני שימוש.          ·
 נתוני קטגוריה מיוחדים.          ·
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  קטגוריה מיוחדים  נתוני
 

או המוצא אתני שלך, אמונות דתיות    לכלול פרטים על גזעךאוספים קטגוריות מיוחדות של נתונים אישיים אודותיך (זה עשוי   אנו
ומעבדים נתוני קטגוריות מיוחדים רק כאשר הם נדרשים במפורש על מנת למלא   או פילוסופיות ומידע על בריאותך). אנו אוספים

    ידורי נסיעות או אירוח. שתגיש בתוך האפליקציה, כגון ס   בקשות
 

 נאספים הנתונים האישיים שלך?  כיצד
 

 אוספים ומעבדים את הנתונים הבאים אודותיך:  אנו
אודותיך על ידי מילוי    זהו מידע (כולל זהות, קשר ונתונים פיננסיים) שאתה מסכים למסור לנו הנתונים שאתה מספק לנו        ·

  ל או צ'אט)."באמצעות דוא  האתרים שלנו), או בהתכתבות איתנו (למשל,   טפסים באתר האפליקציה ובאתרי השירותים (יחד
ו רישום אפליקציה, מנוי לשירות שלנו, חיפוש  א  זהו כולל מידע שאתה מספק בעת ההרשמה לשימוש באתר האפליקציה, הורדת

  באפליקציה כדי להקל על בקשות נסיעה ולינה, להחזיר הוצאות, לדווח על בעיה אפליקציה או שירות, וכאשר אתה משתמש 
   אם תפנה אלינו, נשמור תיעוד של התכתבות זו.  אחד מהאתרים שלנו.   באפליקציה, בשירותים שלנו או בכל

או משתמש באחד    בכל פעם שאתה מבקר באחד מהאתרים שלנו מידע שאנו אוספים אודותיך ואודות מכשיר שלך.         ·
ספים נתונים אלה  או   אנו  נתוני מכשיר, תוכן ושימוש. מהאפליקציות שלנו, אנו אוספים באופן אוטומטי נתונים אישיים, כולל 

   אחרות.  וטכנולוגיות דומות  Cookieבאמצעות קובצי 
נקבל נתונים אישיים אודותיך   אנו  ומקורות זמינים לציבור. מידע שאנו מקבלים ממקורות אחרים כולל צדדים שלישיים        ·

 מצדדים שלישיים שונים כמפורט להלן: 
השלישי המועמד שלהם, המבוססים על מדע מתוך או מחוץ לאיחוד    לניסיון או הצדנתוני זהות ויצירת קשר מנותן החסות           ·

 האירופי. 
 

Cookies 
 

אחרים באפליקציה, באתר   ו / או בטכנולוגיות מעקב אחרות בכדי להבדיל אותך ממשתמשים  Cookieמשתמשים בקובצי  אנו
ת העדפותיך. זה עוזר לנו לספק לך חוויה  זכור אוכדי ל  ) או באתרי השירותיםAppstoreהאפליקציה, בפלטפורמת ההפצה (

האתרים   שלנו וגם מאפשר לנו לשפר את האפליקציה ואת  באפליקציה או גולש באחד מהאתרים   טובה כאשר אתה משתמש
לגבי     לממש את בחירותיך   וכיצד תוכל   שאנו משתמשים בהן, למטרות שאנו משתמשים בהן cookiesשלנו. למידע מפורט על 

   PatientGO@illingworthresearch.com - ל ל" שלך, שלח דוא  cookies  שלנו בהשימוש 
 

 אנו משתמשים בנתוני הקטגוריה האישית והמיוחדת שלך   כיצד
 

נשתמש בנתונים האישיים   נשתמש בנתונים האישיים שלך רק כאשר החוק מאפשר לנו לעשות זאת. ברוב המקרים אנו אנו
   שלך בנסיבות הבאות: 

 

 היכן שהסכמת לפני העיבוד.         ·
 להכניס איתך או הוכנסנו אותך בפועל .   אז אנו עומדים ، היכן שאנחנו צריכים לבצע הסכם         ·
של צד שלישי) והאינטרסים והזכויות הבסיסיות שלך אינם עוקפים   היכן שזה הכרחי לאינטרסים הלגיטימיים שלנו (או לאלו        ·

 את האינטרסים האלה. 
   היכן שעלינו לעמוד בחובה חוקית או רגולטורית.         ·
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 שבגגלן אנו משתמשים בנתוני הקטגוריה האישית והמיוחדת שלך  מטרות 
 

הנתונים  סוג   פעילות /   מטרה    חוקי לעיבוד  בסיס 

להתקין את האפליקציה ולרשום    כדי
   אותך כמשתמש חדש באפליקציה

 

  זהות
  ליצור קשר 

  פיננסי 
 מכשיר 

 

  ך הסכמת
  ביצוע הסכם איתך 

הכרחי למען האינטרסים הלגיטימיים 
 שלנו (להחזר הוצאותיך) 

 
בקשות מתוך האפליקציה    לעבד

ולספק שירותים כולל ניהול בקשות  
   בקשות החזר. נסיעות / לינה ומילוי 

 

  זהות
  ליצור קשר 

  פיננסי 
  עסקה 

  המכשיר
  מקום

 נתוני קטגוריה מיוחדת 
 

  הסכמתך 
  ביצוע הסכם איתך 

אינטרסים הלגיטימיים למען ההכרחי 
 שלנו (להחזר הוצאותיך) 

 

לנהל את מערכת היחסים שלנו    כדי
איתך כולל הודעה על שינויים  

   כלשהם באפליקציה או בשירותים
 

  זהות
  ליצור קשר 

  פיננסי 
  עסקה 

   פרופיל
 

  הסכמתך 
  ביצוע הסכם איתך 

הכרחי לאינטרסים הלגיטימיים שלנו  
כיצד  (כדי לעדכן את הרשומות ולנתח 

  משתמשים בשירותים שלנו)  הלקוחות
הכרחי לעמידה בהתחייבויות החוקיות 

(להודיע לך על כל שינוי בתנאים  
   שלנו)  וההגבלות

 
לנהל ולהגן על העסק שלנו ועל    כדי

האפליקציה הזו ,כולל פתרון בעיות,  
 ובדיקות מערכת.   ניתוח נתונים

 

  זהות
  ליצור קשר 

   מכשיר
 

לגיטימיים למען האינטרסים ה הכרחי
לניהול העסק שלנו, אספקת  שלנו (

   אבטחת רשת) ,IT -שירותי ניהול ו
 

 

 הנתונים האישיים שלך   גילוי
 

הסכמתך לשתף את   אתה מסכים לספק לנו את נתוני הקטגוריה האישית והמיוחדת שלך, אנו נבקש ממך גם את   כאשר
 המפורטות בטבלה:  ת הנתונים האישיים שלך עם הצדדים השלישים המפורטים להלן למטרו

 

 צדדים שלישיים פנימיים כמפורט ב מילון המונחים.         ·
 צדדים שלישיים חיצוניים כמפורט ב מילון המונחים.         ·
לחלופין, אנו    להעביר או למזג חלקים מהעסק שלנו או מהנכסים שלנו.   צדדים שלישיים שאליהם אנו עשויים לבחור למכור,        ·

החדשים רשאים להשתמש   אם קורה שינוי בעסקים שלנו, הבעלים להתמזג איתם. ש לרכוש עסקים אחרים או  עשויים לבק
 במדיניות פרטיות זו.  בנתונים האישיים והקטגוריה המיוחדת שלך באותו אופן כמפורט
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 בינלאומיות  העברות
 

שעיבוד הנתונים האישיים שלך   , כךEEA -ופי המהצדדים השלישי החיצוניים שלנו מבוססים מחוץ לאזור הכלכלי האיר  רבים 
 . EEA -יכלול העברת נתונים מחוץ לאזור הכלכלי האירופי  

דומה של הגנה ניתנת לו על ידי   , אנו מבטיחים כי מידהEEA -פעם שאנו מעבירים את המידע האישי שלך מחוץ לאזור ה  בכל
 הקפדה על מימוש לפחות אחד מהאמצעים הבאים: 

 

כמספקות הגנה מספקת על נתונים אישיים על ידי הנציבות   ביר את הנתונים האישיים שלך רק למדינות שנחשבו נע אנו        ·
במדינות שאינן ממדינות האיחוד   נאותה של ההגנה על נתונים אישיים  לפרטים נוספים ראו הנציבות האירופית: האירופית. 
 האירופי.. 

להשתמש בהסכמים ספציפיים שאושרו על ידי הנציבות   כאשר אנו משתמשים בספקי שירות מסוימים, אנו עשויים         ·
מודל   לפרטים נוספים ראו הנציבות האירופית:  האישיים את אותה ההגנה שיש להם באירופה.  האירופית, המעניקים לנתונים 

 ההסכמים להעברת נתונים אישיים למדינות שלישיות. 
שויים להעביר אליהם נתונים אם הם חלק ממגן הפרטיות המחייב  ע ב, אנו "כאשר אנו משתמשים בספקים שבסיסם בארה         ·

מגן   לפרטים נוספים ראו הנציבות האירופית:  לנתונים אישיים המשותפים בין אירופה לארצות הברית. אותם לספק הגנה דומה
 ב. " ארה-הפרטיות של האיחוד האירופי 

 

הנתונים האישיים שלך מחוץ   ו אם ברצונך לקבל מידע נוסף על המנגנון הספציפי המשמש אותנו בעת העברת פנה אלינ אנא
 . EEA - לאזור ה

 

 מידע  אבטחת 
 

בשרתים המאובטחים שלנו מוגן  " במנוחה"  המידע שאתה מספק לנו מאוחסן בשרתים המאובטחים שלנו. מידע המאוחסן כל
ייה. היכן שנתנו לך (או היכן שבחרת) סיסמה המאפשרת לך לגשת לחלקים  בתעש באמצעות הצפנת נתונים סטנדרטית 

 עם אף אחד.  ו מבקשים ממך לא לשתף סיסמהבאתרים שלנו, אתה אחראי לשמור על סודיות סיסמה זו. אנ מסוימים 
 

או הגישה של  כדי לנסות למנוע מהאובדן, השימוש   לאחר שקבלנו את המידע שלך, נשתמש בנהלים קפדניים ובתכונות אבטחה
בינך כמשתמש (משתמש קצה) ואילינגוורת 'כחלק מהשירות   הנתונים המועברים  מורשה.  הנתונים האישיים שלך באופן בלתי 

המאוחסנים בשרתים שלנו מוגנים באמצעות הצפנה בזמן חומת אש   הנתונים סטנדרטיות בתעשייה.   מוגנים בשיטות הצפנה
 בלתי מורשית.   ומצב חדיש למניעת גישה

 

מאוחסנים במכשיר משתמש   המאפשרים זיהוי אישי במכשיר משתמש הקצה אינם מאוחסנים. שני אסימונים מוצפנים הנתונים
 הקצה כדי להקל על הכניסה. 

 

הרלוונטי כאשר אנו נדרשים על פי חוק   כבר הקמנו נהלים לטיפול בכל חשד להפרת נתונים אישיים ונודיע לך ולכל הרגולטור אנו
 לעשות זאת. 

 

 נתונים החזקת 
 

  הבסיסי אודותיך (כולל נתוני קשר, זהות, כספים ועסקאות) במשך שבע שנים לאחר  לשמור על המידע  פי החוק אנו מחויבים  על 
   שתסיים את הניסוי הקליני למטרות ביקורת פיננסית.

 

   להלן למידע נוסף. את זכויותיך החוקיות  בנסיבות מסוימות אתה יכול לבקש מאיתנו למחוק את הנתונים שלך: ראה
 

למטרות מחקר או סטטיסטיקה,   מסוימות אנו אנונימי את הנתונים האישיים שלך (כך שלא ניתן יהיה לשייך אותם עוד)  בנסיבות
 ללא הודעה נוספת אליך.  ובמקרה זה אנו עשויים להשתמש במידע זה ללא הגבלת זמן
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  החוקיות   כויותיךז
 

   שלך.  הבאות על פי חוקי הגנת הנתונים ביחס לנתונים האישיים  מסוימות יש לך את הזכויות בנסיבות
 

 ") בקשת גישה לנושא המידע" האישיים שלך (המכונה בדרך כלל  לבקש גישה לנתונים         ·
 הנתונים האישיים שאנו מחזיקים אודותיך  לבקש תיקון של          ·
 הנתונים האישיים שלך  בקש מחיקה של         ·
משהו במצבך   הנתונים האישיים שלך כאשר אנו מסתמכים על אינטרס לגיטימי (או של צד שלישי) ויש  ד לעיבודלהתנג          ·

 שהוא משפיע על זכויות וחירויות  המסוים שגורם לך לרצות להתנגד לעיבוד בטענה זו מכיוון שאתה מרגיש
 הנתונים האישיים שלך  בקש מחיקה של         ·
 ים האישיים שלך אליך או לצד שלישי הנתונ  בקש העברת         ·
 הנתונים האישיים  בו אנו מסתמכים על הסכמה לעיבוד  עת  לסגת מההסכמה בכל          ·

 

, בית משי, פארק גרין, מקסלפילד, צ'שייר,  5סוויטה :  תוכל לממש כל אחת מהזכויות הללו בכל עת על ידי פנייה אלינו בכתובת
SK11 7QJ ,  

     PatientGO@illingworthresearch.comהממלכה המאוחדת או 
 

 מונחים  מילון
 

 חוקי  בסיס
 

על ידי הצהרה או הסכמה ברורה לעיבוד למטרה   פירוש הסכמה הוא עיבוד הנתונים האישיים שלך כאשר חתמת על הסכמתך 
  שאתה רוצה.  ספציפי, מושכל וחד משמעי למה  ההסכמה תהיה תקפה רק אם מדובר באינדיקציה נתונה באופן חופשי,  מסוימת.

   ביכולתך לסגת מהסכמתך בכל עת על ידי פנייה אלינו. 
 

EEA  .פירושו האזור הכלכלי האירופי   
 

שלנו כדי לאפשר לנו לתת לך את השירות / המוצר    אינטרס לגיטימי פירושו האינטרס של העסק שלנו בניהול ובניהול העסק
ידים לשקול ולאזן את כל השפעה פוטנציאלית עליך (חיובית  מקפ אנו  והבטוחה ביותר.  הטובים ביותר ואת החוויה הטובה

  אנו לא משתמשים בנתונים לפני שנעבד את הנתונים האישיים שלך למען האינטרסים הלגיטימיים שלנו.   ושלילית) וזכויותיך
או מורשה  נדרש  לפעילויות שבהן האינטרסים שלנו נעקפים מההשפעה עליך (אלא אם כן יש לנו הסכמתך או   האישיים שלך

הלגיטימיים שלנו כנגד כל השפעה   תוכל ליצור איתנו מידע נוסף על האופן בו אנו מעריכים את האינטרסים אחרת על פי החוק).
 פוטנציאלית עליך בגין פעילויות ספציפיות. 

 

קשתך לפני  שאתה צד אליו או לנקוט בצעדים לב ביצוע הסכם פירושו עיבוד הנתונים שלך כאשר יש צורך לבצע את החוזה 
 כניסה לחוזה כזה. 

 

הדבר נחוץ לעמידה בהתחייבות משפטית שאנו כפופים   עמידה בהתחייבות חוקית פירושו עיבוד הנתונים האישיים שלך כאשר
 לה. 

 

 שלישי   צד
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 שלישיים חיצוניים  צדדים 
 

צרפת, איטליה, אוסטרליה   אחרות בקבוצת אילינגוורת 'פועלות כבקרות משותפות או כמעבדים וממוקמות בספרד, חברות 
 ומבצעות דיווחי מנהיגות.  ומערכת ניהול   ITוארצות הברית של אמריקה ומספקות שירותי  

 

 שלישיים חיצוניים  צדדים 
 

 ומערכת ניהול.  ITהשירות הפועלים כמעבדים המספקים שירותי  ספקי 
 

ומבטחים המספקים שירותי   אים, רואי חשבון מקצועיים הפועלים כמעבדים או בקרים משותפים לרבות עורכי דין, בנק  יועצים
 ייעוץ, בנקאות, משפטים, ביטוח וחשבונאות. 

 

   לינה והסעות במסגרת השירותים. שירות הפועלים כמעבדים המספקים לך נסיעות,    ספקי 
 

ווח על  בבריטניה הדורשים די , רגולטורים ורשויות אחרות הפועלות כמעבדים או בסיס בקרים משותפים  HMומכס  הכנסות
 פעילויות עיבוד בנסיבות מסוימות. 

 

 החוקיות   זכויותיך
 לך את הזכות:   יש

 

שלו מאפשר לך לקבל עותק של  "). בקשת גישה לנושא המידע "  לבקש גישה לנתונים האישיים שלך (המכונה בדרך כלל        ·
  ולבדוק שאנו מעבדים אותם כדין.  הנתונים האישיים שאנו מחזיקים אודותיך 

 
לתקן כל מידע שלם או לא מדויק שאנו מחזיקים    זה מאפשר לך  אודותיך.   לבקש תיקון של הנתונים האישיים שאנו מחזיקים        ·

  ונים החדשים שאתה מספק לנו. דיוק הנת  אודותיך, אם כי ייתכן שנצטרך לאמת את
 
להסיר נתונים אישיים כשאין סיבה טובה    זה מאפשר לך לבקש מאיתנו למחוק או  בקש מחיקה של הנתונים האישיים שלך.        ·

או להסיר את הנתונים האישיים שלך כאשר מימשת בהצלחה   יש לך גם את הזכות לבקש מאיתנו למחוק שנמשיך לעבד אותם. 
לציית   להלן), שם ייתכן שעיבדנו את המידע שלך שלא כדין או כאשר אנו נדרשים למחוק את את זכותך להתנגד לעיבוד (ראה

יודיעו לך,  אשר   לב, עם זאת, יתכן שלא תמיד נוכל להיענות לבקשתך למחיקה מסיבות משפטיות ספציפיות  שים   קומי.לחוק המ 
  אם יש בכך, בעת בקשתך. 

 
על אינטרס לגיטימי (או של צד שלישי) ויש משהו במצבך   להתנגד לעיבוד הנתונים האישיים שלך כאשר אנו מסתמכים        ·

במקרים   להתנגד לעיבוד בטענה זו מכיוון שאתה מרגיש שהוא משפיע על זכויות וחירויות יסוד.   המסוים שגורם לך לרצות
  וחירייך.   שיש לנו יסודות לגיטימיים משכנעים לעבד את המידע שלך העוקפים את זכויותיך  מסוימים, אנו עשויים להוכיח 

 
עיבוד הנתונים האישיים שלך   מאיתנו להשעות אתזה מאפשר לך לבקש  בקש הגבלת עיבוד הנתונים האישיים שלך.        ·

 בתרחישים הבאים: 
 רוצה שנקבע את דיוק הנתונים;   אם אתה          א)((
 השימוש שלנו בנתונים אינו חוקי אך אינך רוצה שנמחק אותם;  כאשר            ב) (
לבסס, לממש או    כפי שאתה זקוק להם בכדיזקוק לנו להחזיק את הנתונים גם אם איננו זקוקים להם עוד  היכן אתה           ג) (

 להגן על תביעות משפטיות; אֹו
 להשתמש בהם.  לשימוש שלנו בנתונים שלך, אך עלינו לוודא האם יש לנו עילות לגיטימיות עיקריות   התנגדת         ד) (

 

שבחרת, את הנתונים האישיים    אנו נספק לך, או לצד שלישי הנתונים האישיים שלך אליך או לצד שלישי.   בקש העברת        ·
לשימוש   לה רק על מידע אוטומטי שסיפקת לנו בתחילה הסכמה שים לב שזכות זו ח  מובנה, נפוץ וקריא במכונה.  שלך בפורמט

 או כאשר השתמשנו במידע לביצוע חוזה איתך. 
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עם זאת, זה לא ישפיע על החוקיות    לעיבוד הנתונים האישיים שלך. נסיגה מההסכמה בכל עת בו אנו מסתמכים על הסכמה         ·
הסכמתך, ייתכן שלא נוכל לספק לך מוצרים או שירותים   אם תבטל את הסכמתך.  של כל עיבוד שבוצע לפני שתסוג את 

 ביטול הסכמתך.  אנו ממליצים לך אם זה המקרה בעת מסוימים. 
 

 

 קטגוריות של נתונים אישיים  תיאור 
 

או מזהה דומה, מצב משפחתי, כותרת, תאריך לידה, מין,    פחה, שם נעורים, שם משתמשנתוני זהות: שם פרטי, שם מש         ·
 שם, מדינת ההנפקה ותאריך התפוגה.   מידע על הדרכון כולל מספר,

 

 טלפון ופרטי קשר לחירום.  ל, מספרי "נתוני קשר: כתובת בית, כתובת דוא          ·
 

 תשלום.  נתונים פיננסיים: חשבון בנק ופרטי כרטיס          ·
 

   על בקשות מתוך היישום.  נתוני עסקאות: כוללים פרטים על תשלומים אליך ופרטים         ·
 

של המכשיר   IMEI - משתמש, מזהה מכשיר ייחודי(לדוגמה, מספר ה  נתוני מכשיר : כולל את סוג המכשיר הנייד שבו אתה         ·
רשת   מספר הטלפון הנייד המשמש את ההתקן),]מידע על ממשק הרשת האלחוטית של המכשיר או  של  MAC  -שלך, כתובת ה 

   על הגדרת אזור זמן.  שבו אתה משתמש ומידע סלולרית, מערכת ההפעלה הסלולרית שלך, סוג הדפדפן הנייד  
 

 תמונות, קטעי וידאו או תוכן דיגיטלי אחר;  נתוני תוכן: כוללים מידע המאוחסן במכשיר שלך, כולל          ·
 

   היסטוריית בקשות מתוך היישום, העדפותיך ומשובך.   פרופיל: כולל את שם המשתמש והסיסמה שלך,נתוני          ·
 

שלנו או בביקורים שלך באחד מהאתרים שלנו כולל, אך לא רק,    נתוני שימוש:כוללים פרטים על השימוש שלך באפליקציות         ·
 ניגש.  תה חיוב משלנו או אחרת והמשאבים אליהם א תקשורת אחרים.בין אם הדבר נדרש למטרות נתוני תנועה ונתוני 

 

 קטגוריה מיוחדים  נתוני
 

להסעה או לינה), ויכול לכלול    יכלול כל מידע שתמסור לנו באופן ספציפי הקשור לבקשה שתגיש באפליקציה (כגון בקשה זה
   .  או פילוסופיות ומידע על בריאותך.   פרטים אודות הגזע שלך או מוצא אתני, אמונות דתיות

 

 


