מדיניות פרטיות
.1

מאחר שמסע ישראלי -חיבור ,דרך ,ארץ (ע"ר) (להלן" :מסע ישראלי") מכבדת את פרטיות
המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה (להלן" :האתר") ,החליטה מסע ישראלי
לפרסם את מדיניותה להגנת הפרטיות באתר ,והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

.2

מטרת מדיניות הפרטיות היא להסביר מהם נוהגי מסע ישראלי ביחס לפרטיות המשתמשים
באתר ,וכיצד משתמשת מסע ישראלי במידע הנמסר לה על ידי המשתמשים באתר או נאסף על
ידה בעת השימוש באתר.

המידע שאנו אוספים
.3

בעת השימוש באתר נאסף עליך מידע אישי מהסוגים הבאים:
.3.1

מידע המזהה אותך באופן אישי ואשר נמסר על ידך ביודעין לרבות שם פרטי ושם משפחה,
כתובת מגורים ,כתובת דוא"ל ,מספר טלפון ופרטים נוספים לפי נסיבות העניין.

.3.2

אם אתה מועמד למשרה שפרסמה מסע ישראלי והגשת מועמדות דרך האתר ,מסע
ישראלי עשויה לאסוף עליך מידע אישי אשר יכלול בין היתר :מספר תעודת זהות ,תאריך
לידה ,מין ,מצב משפחתי ,היסטוריה תעסוקתית ,פרטים ביחס להשכלתך וכל מידע אחר
הנכלל בקורות החיים שלך אותם תעביר למסע ישראלי.

.3.3

מידע הנאסף עליך באופן אוטומטי הנוגע בין היתר לשימוש שלך באתר ואשר נאסף
באמצעים אוטומטיים כגון קבצי "( "Cookieראה הסבר להלן) ,יומנים של שרתי אינטרנט
ועוד .המידע שאנו אוספים באמצעים אלו כוללים את כתובת ה IP-שלך ,מאפייני הדפדפן,
מאפייני התקן ,פרטי מערכת ההפעלה ,העדפות שפה ,מידע על הפעולות שבוצעו באתר,
תאריכים ושעות של הביקורים באתר ,העמודים באתר שבהם צפית ,ונתונים סטטיסטיים
אחרים הנוגעים לשימוש באתר.

מאגר המידע
.4

המידע האישי שנאסף על ידי מסע ישראלי יישמר במאגר המידע של מסע ישראלי ובאחריותה.

כיצד אנחנו משתמשים במידע שנאסף
.5

השימוש במידע שנאסף ,ייעשה על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין ,וזאת למטרות
הבאות:
.5.1

להעריך את מידת התאמתך למשרה שפרסמה מסע ישראלי אליה הגשת מועמדות או
למשרות אחרות שיפורסמו באתר.

.5.2

יצירת קשר על מנת להציע לך משרות פנויות וכן לזמן אותך להליכי מיון או ראיון עבודה.

.5.3

מענה לפניות ולבירורים שהפנית אלינו.

.5.4

עמידה בדרישות החוק ואכיפתו ,בדרישות רשויות האכיפה ובדרישות כל צו שיפוטי.
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.5.5

שימוש במידע הנאסף עליך באמצעים האוטומטיים כגון קבצי "( "Cookieראה הסבר
להלן) לצורך תפעול שוטף וניהול האתר שלנו.

.6

אנו עשויים להשתמש במידע גם בדרכים אחרות ,שעליהן נספק לך הודעה ספציפית בעת האיסוף
או לפניו.

""Cookie
.7

מסע ישראלי משתמשת ב"עוגיות" ( )Cookiesלצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר ,ובכלל זה
כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ,לאימות פרטים ולצורכי אבטחת מידע.

.8

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת  .Cookieאם אינך יודע כיצד לעשות זאת,
בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

איסוף מידע על ידי צדדים שלישיים
.9

יצוין כי גם ספקים חיצוניים של יישומים ,כלים ,יישומונים ותוספים של צדדים שלישיים
המופיעים באתר ,כגון כלי שיתוף ברשתות חברתיות ,עשויים להשתמש באמצעים אוטומטיים
(כגון  )Cookiesכדי לאסוף מידע בנוגע לפעילותך .מידע זה נאסף במישרין על ידי אלו וכפוף
למדיניות או הודעות הפרטיות של אותם ספקים .בכפוף לחוק החל ,מסע ישראלי אינה נושאת
באחריות לנוהלי המידע של אותם ספקים.

מסירת מידע לצד שלישי
.10

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא
אם הדבר יידרש על פי דין ובמקרים המפורטים להלן:
 .10.1במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך;
 .10.2אם תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין;
 .10.3אם נדרש לעשות כן על פי חוק או על פי צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע
אודותיך לצד שלישי;
 .10.4אם נדרש לעשות כן על ידי רשויות אכיפה או פקידי ממשל אחר ,על סמך בקשה לגילוי
פרטים מכוח החוק.

אבטחת מידע
.11

מסע ישראלי מיישמת באתרה נהלים עדכניים לאבטחת מידע שנועדים למנוע גישה ,חשיפה או
שימוש לא מכוון ,בלתי חוקי או לא מורשה במידע האישי שלך .בעוד שנהלים אלה מצמצמים את
הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית ,אין הם מעניקים בטחון מוחלט .לכן ,מסע ישראלי לא מתחייבת
שהשימוש באתרה יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע שנאסף עליך.
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זכויותיך ואפשרויות הבחירה שלך
.12

על-פי חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א  ,1981 -אתה זכאי לעיין במידע עליך המוחזק במאגר המידע
של מסע ישראלי וכן לפנות למסע ישראלי בבקשה לתקן ,לערוך ,למחוק או לחסום את המידע
עליך.

.13

פנייה כזאת יש להפנות אל  masa@masaisraeli.orgאו באמצעות פקס מס'  02-5713424או
בדואר רגיל בכתובת :ת.ד  10601ירושלים.

שינויים במדיניות הפרטיות
.14

מדיניות הפרטיות של האתר עשוייה להתעדכן מעת לעת .בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו
שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת ,תפורסם על-כך הודעה בולטת
באתר.

