מדיניות פרטיות
פישר בכר חן וול אוריון ושות' (" ,"FBCאו "אנו") מתייחס בכבוד לפרטיות שלך ,ויפעל להגן על פרטיותך
בהתאם למדינית הפרטיות המפורטת להלן ועל פי הוראות כל דין.
מדיניות פרטיות זו הינה חלק מתנאי השימוש של האתר ("תנאי השימוש") .הגישה לאתר והשימוש בו
ובכלל זה בשירותים המוצעים דרכו ,כפופים לתנאי השימוש המסדירים את היחסים בין  FBCלבינך ועצם
השימוש שלך באתר ,מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש ולמדיניות פרטיות זו .למעט אם הוגדר אחרת,
למונחים במדיניות הפרטיות תהיה משמעות זהה לזו המתוארת בתנאי השימוש.
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המידע שאנו אוספים
במסגרת השימוש באתר או הרישום לאתר ,או בכל עת שתיצור עמנו קשר במסגרת מתן השירותים
בכל דרך שהיא ,הנך עשוי להתבקש למסור לנו פרטים אודותיך אשר יאספו על ידינו ,לרבות שם,
כתובת דוא"ל ,מספר טלפון ,תעודת זהות ופרטים מזהים נוספים ,כפי שיידרשו מעת לעת .במסגרת
ביצוע תשלומים באמצעות כרטיסי אשראי אנו נאסוף גם פרטים אודות נתוני העסקאות אותם ביצעת
בקשר עם השירותים שאנו מציעים (אך לא את פרטי כרטיס האשראי).
אתה מצהיר כי ידוע לך שלא חלה עליך חובה על-פי חוק למסור לנו מידע זה ,וכי המידע נמסר מרצונך
ובהסכמתך .במידה ולא תמסור מידע כאמור ,נהיה רשאים למנוע ממך לגלוש באתר או באזורים
מסוימים בו ,או מלהשתמש בשירותים שונים ,וזאת על פי שיקול דעתנו הבלעדי.
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השימוש במידע
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השימוש במידע כאמור ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו ,וזאת למטרות המפורטות להלן:
(א) על מנת לתפעל ולנהל את האתר והשירותים המוצעים בו; (ב) על מנת לספק לך את
השירותים והמוצרים שביקשת שנספק לך ,ולשמור איתך על קשר; (ג) על מנת לשפר ולהעשיר
את השירותים וליצור שירותים חדשים; (ד) לצורך שליחתם של עדכונים מטעמנו ,בכפוף
להסכמתך ובכפוף לכך שתוכל לבקש בכל עת שלא לקבל עדכונים כאמור; ו(-ה) לכל מטרה
אחרת ,המפורטת בתנאי השימוש או במדיניות פרטיות זו.
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הפרטים והמידע אודותיך לא יימסרו לידי צדדים שלישיים ללא הסכמתך מראש ,אלא ככל
שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו ,כפי שתעודכן מפעם לפעם .על אף האמור לעיל,
 FBCרשאי להעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף אודותיך במקרים
המפורטים להלן( :א) לנותני שירותים של  FBCולצדדים שלישיים אחרים ,על מנת שFBC-
יוכל להעניק לך את השירותים ,בהתאם למטרות המפורטות בסעיף  2.1לעיל; (ב) במקרה
שתפר את תנאי השימוש באתר או תבצע באמצעותו ,או בקשר עמו ,פעולות בניגוד לדין או
ניסיון לבצע פעולות כאלה; (ג) אם יתקבל בידי  FBCצו שיפוטי המורה לו למסור את פרטיך
או המידע אודותיך לצד שלישי ו/או בשל כל מחלוקת ,טענה ,תביעה ,דרישה או הליך משפטי
אשר יתנהלו בינך או מי מטעמך לבין  FBCאו מי מטעמו; (ד) במקרה ש FBC-יסבור כי
מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של אחר; ו-
(ה) אם מדובר במידע סטטיסטי אודות השימוש באתר ,או בכל מידע אשר אינו מזהה אותך
באופן אישי.
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הנתונים והמידע שנמסרו ל FBC-יישמרו אך ורק למשך הזמן הנדרש והסביר למטרות
שלשמן הם נאספו ,לפי שיקול דעתו הבלעדי של  ,FBCאו עד שנקבל בקשה מפורשת
למחיקתם ,ובכל מקרה  -כנדרש לפי דין .לתשומת ליבך ,מידע אנונימי עשוי להישאר על
השרתים שלנו ואנו רשאים לעשות בו שימוש ,בין השאר ,למטרות ניתוח וסטטיסטיקה בהווה
ובעתיד ללא הגבלת זמן.

שימוש ב'עוגיות' – Cookies

בשימוש באתר הנך מצהיר כי ידוע לך שבעת ביצוע פעולות הקשורות לרישום לשירותים השונים
באתר FBC ,יהיה רשאי להתקין במחשבך קבצי טקסט ותוכנה (להלן ,)"Cookies" :אשר מאפשרים
את זיהוי המשתמש בעת הגלישה באתר .השימוש ב Cookies-כפוף למדיניות הפרטיות של .FBC

במידה ותהיה מעוניין למחוק את ה ,Cookies-עליך לפנות לאתר הבית של החברה המייצרת של
הדפדפן שברשותך ולפעול לפי ההנחיות המפורטות באתר זה.
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העברת מידע מחוץ לישראל
העברת המידע או מתן גישה למידע הנשמר על ידי  FBCלצדדים שלישיים מחוץ לישראל ,תיעשה רק
למדינה המעניקה הגנת פרטיות נאותה או כאשר קיים הסכם עם מקבל המידע לפיו הוא מתחייב
להחיל על עצמו את חוקי הגנת הפרטיות .העברת המידע כאמור תתבצע על בסיס הסכם ההתקשרות
הכולל הוראות מתאימות העוסקות בהגנת פרטיות ובאבטחת מידע של המידע ,לרבות התחייבות של
מקבל המידע שלא להעבירו לכל צד שלישי.
זכויות המשתמש
על פי חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א( 1981-להלן" :החוק") ,כל אדם זכאי לעיין במידע אודותיו
המוחזק ונשמר במאגר מידע (כהגדרתו בחוק) .בנוסף ,ככל שהמידע אינו נכון ,שלם ,ברור או מעודכן,
כל אדם זכאי לבקש לתקן או למחוק אותו .על כן FBC ,יאפשר לכל משתמש שהמידע אודותיו נשמר,
לבקש לעיין במידע זה ,וכן לבקש לתקן או למחוק את המידע .משתמש המעוניין להגיש בקשה
כאמור ,יפנה ל FBC-בכתב בדרכים הקבועות בתקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי
הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון) ,התשמ"א( 1981-להלן" :התקנות") ,או באמצעות פנייה
לכתובת .fbconline@fbclawyers.com :אין בפנייה כאמור כדי לחייב את  FBCלתקן או למחוק את
המידע בהתאם לבקשה.
משלוח דברי פרסומת
 FBCמציע משלוח עדכונים מקצועיים ודברי פרסומת אלקטרוניים ואחרים ,אשר משמעם מסירת
דיוור חדשותי ,כללי או פרסומי ישירות למשתמשים שבחרו בכך (להלן" :הדיוור") .ככל שתאשר
קבלת דיוור FBC ,ישלח אליך דיוור בהתאם להוראות תיקון מס'  40לחוק התקשורת (בזק
ושידורים) ,התשס"ח – .2008
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אתרים אחרים
האתר עשוי לכלול קישורים לעמודים ,לאפליקציות ולאתרים שונים ברשת האינטרנט אשר אינם
מנוהלים או מופעלים על ידי ( FBCכולל לפלטפורמות טכנולוגיות באמצעותן מוענקים חלק
מהשירותים) FBC .אינו שולט או מפקח על עמודים ,אפליקציות ואתרים כאמור .השימוש בעמודים,
אפליקציות ואתרים אלו כפוף לתנאי הפרטיות המופיעים בהם ,ולא לתנאי הפרטיות של .FBC
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אבטחת מידע
 FBCמשקיע משאבים ניכרים ונוקט באמצעים מחמירים בכדי להגן על סודיות הנתונים שנמסרו על
ידיך ,זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש במערכות אבטחת מידע שנועדו למנוע גישה
בלתי מורשית למידע שמסרת .עם זאת ,אין באפשרות  FBCלהבטיח שהאתר יהיה חסין באופן
מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן על ידיו ,ובכפוף להוראות כל דין ,הוא לא יהיה
אחראי לכל נזק שייגרם עקב חדירה בלתי מורשית למידע זה או למערכות מחשב בהן הוא מאוחסן.
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שינויים במדיניות הפרטיות
 FBCרשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות ,בין השאר על מנת שישקפו שינויים
טכנולוגיים ,עסקיים ,משפטיים או רגולטוריים .אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים ,בהוראות
שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת ,תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית.
אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע לתנאי השימוש ו/או למדיניות פרטיות זו ,או במידה ואתה מעוניין
לעיין ,לתקן או למחוק את המידע האישי שלך ,אתה מוזמן לפנות אלינו באמצעות טופס יצירת קשר
באתר או באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת.fbconline@fbclawyers.com :

