מדיניות פרטיות
תקפה לחודש דצמבר 2020

מבוא:
מדיניות פרטיות זו ("המדיניות") נועדה להבהיר ולסייע למשתמשי האתר (שייקראו להלן ,גם" ,אתה") להבין
האם ,כיצד ומדוע קרן מנומדין אוספת מידע ,משתמשת בו ומשתפת מידע על אודותיך כאשר אתה משתמש
באתר.
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( https://menomadinfoundation.comלהלן "האתר") והקשורות בו בכל דרך.
השימוש במידע שלך
בהיקף המותר על-פי כל דין רלוונטי (לרבות ,בין היתר ,הדין הישראלי ופקודת האיחוד האירופי בנושא ההגנה
על פרטיות המידע –  )GDPRו/או על-פי דרישות רגולטוריות ,קרן מנומדין רשאית להשתמש במידע המסופק
לה על-ידי משתמשי האתר כדי להבטיח את האינטרסים הלגיטימיים שלה ,על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
במיוחד ,תהיה קרן מנומדין רשאית להשתמש במידע האישי שלך למטרות הבאות:
•

לניהול טכני ,פעילות מחקר ולפיתוח האתר של קרן מנומדין;

•

לניהול לקוחות ומשתמשים ולמטרות שיווק;

•

לשימור קשרים עסקיים;

•

לניהול עבודת מחקר וניתוח הקשורה לקשרים העסקיים של הקרן;

•

כדי ליידע אותך באשר לאירועים ,שירותים ,מוצרים והחדשות שלנו כאשר אתה מבקר באתר של
קרן מנומדין ,או כאשר אתה נרשם לקבלת אגרת המידע או רשימות הדיוור שלנו;

•

למניעת מעשי הונאה ולאיתורם;

•

כדי לציית לכל חובה חוקית (לדוגמה ,חובות בתחום המיסוי ,החשבונאות והמינהלה).

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ובהיקף המותר על-פי כל דין ,כל מידע ו/או נתונים שאותם אתה תשדר ,או אשר
ייאספו באופן אוטומטי על-ידי קרן מנומדין תוך כדי שימוש באתר (כגון מידע הנאסף באמצעות עוגיות ,או
טכנולוגיה דומה) ייחשבו כמידע פתוח שלא תחול עליו סודיות ,וקרן מנומדין ו/או כל אדם בשמה יהיו רשאים
להשתמש במידע ו/או נתונים אלה למטרות שנמנו לעיל.

בנוסף ,ומבלי לגרוע מן האמור לעיל ,אתה נותן בזאת את הסכמתך לכך כי כל שימוש באתר אשר ידרוש
רישום "מידע אישי" (כהגדרתו במסמך זה) ו/או של פרטים אחרים ,בין אם ביוזמתך ובין אם ביוזמת קרן
מנומדין ,יתועד על-ידי קרן מנומדין ו/או על-ידי כל גורם אחר בשמה .קרן מנומדין שומרת את המידע שהיא
אוספת ,לתקופה שהדבר נדרש למטרה/ות שבעבורן קרן מנומדין אספה את המידע במקור.
קרן מנומדין רשאית לשמור מידע מסוים למטרות עסקיות לגיטימיות ,או כנדרש בחוק.
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"מידע אישי" הוא כל מידע העשוי ,לבדו או בשילוב עם מידע אחר ,לזהות באופן אישי את המשתמשים שלנו,
או הקשור אליהם באופן סביר בדרך אחרת .דוגמאות ל"מידע אישי" הן מידע כגון שם משתמש וסיסמה,
כתובת דוא"ל ,שם פרטי או שם משפחה ,כתובת פרוטוקול אינטרנט ( )IPותצלום.
למען הסר כל ספק ,קרן מנומדין לא תפיץ "מידע אישי" (כהגדרתו במדיניות זו) שלך ,תמכור או תמסור אותו
לצדדים שלישיים ,למעט אם יחולו אחת מן הנסיבות המפורטות להלן:

(א)

כדי לציית להוראות החוק .קרן מנומדין תהיה רשאית לשתף מידע בתגובה לבקשה שמתקבלת
להמצאת מידע ,ובלבד שזו מאמינה כי הגילוי הוא בהתאם ,או נדרש על-פי ,כל חוק ,תקנה ,הליך
משפטי רלוונטיים או בקשה מרשות ממשלתית ,כולל ,בין היתר ,כדי לציית לדרישות ביטחון לאומי
או לכאלה הקשורות לאכיפת חוק .בהיקף המותר בדין ,קרן מנומדין תנסה להעביר לך הודעה
מוקדמת לפני חשיפת המידע שלך בעקבות בקשה כמצוין לעיל למעט אם הדבר אסור לפי החוק.

(ב)

במקרה חירום .קרן מנומדין תהיה רשאית לחלוק מידע אם זו תהיה סבורה כי הדבר יידרש כדי למנוע
נזק גופני צפוי ומשמעותי לאדם.

(ג)

לאכיפת המדיניות של קרן מנומדין וזכויותיה .קרן מנומדין תהיה רשאית לחלוק מידע אם זו תהא
סבורה כי הפעולות שלך אינן עולות בקנה אחד עם תנאיה ,או ,לחילופין ,כדי להגן על זכויותיה של
הקרן ,רכושה והאבטחה או הביטחון של קרן מנומדין ושל אחרים.

(ד)

שיתוף עם ישויות מסונפות של קרן מנומדין .קרן מנומדין תהיה רשאית לחלוק מידע בתוך ובין
הישויות של קבוצת קרן מנומדין ועם כל אחת מחברות האם ,הישויות המסונפות ,חברות בנות
וחברות אחרות שיימצאו תחת שליטה ובעלות משותפת.

(ה)

בהסכמתך .קרן מנומדין תהיה רשאית לשתף מידע על אודותיך בהסכמתך ,או בעקבות קבלת
הנחיותיך.

(ו)

מידע נצבר או מידע לאחר אנונימיזציה .קרן מנומדין תהיה רשאית לשתף מידע על אודותיך שעבר
תהליך של צבירה או של אנונימיזציה ,כך שלא ניתן יהיה להשתמש בו באופן סביר כדי לזהותך.

אנליטיקה
קרן מנומדין תהיה רשאית להיכנס לשותפות עם ספקי שירות אנליטיקה מצד שלישי כדי להבין טוב יותר את
אופן השימוש שלך באתר .צדדים שלישיים אלה יהיו עשויים לאסוף מידע הנשלח על-ידי המחשב ,הדפדפן
או ההתקן הנייד שלך בתגובה לבקשה לקבלת תוכן .המידע שיהיה עשוי להיאסף יכלול מזהים יחודיים ,את
כתובת פרוטוקול האינטרנט ( )IPשלך ,או מידע אחר על המחשב או ההתקן שלך .לדוגמה ,קרן מנומדין תהיה
עשויה להיעזר בשותפי אנליטיקה כדי לסייע לה לנתח את השימוש ואת התנועה באתר שלנו ,כמו גם כדי
לנתח ולמדוד ,בערכים מצטברים ,את מספר המבקרים היחידים באתר שלה.
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ביטחון
קרן מנומדין נוקטת צעדים מסוימים כדי לסייע בהגנה על המידע שלך מפני אובדן ,גניבה או מפני שימוש
פסול אחר .כמו כן ,אנו מיישמים בקרות גישה מנהליות וטכניות כדי להגדיר מי מקרב עובדיה של קרן מנומדין
יהיו בעלי גישה למידע שאינו ציבורי.
זכויות משתמשים
משתמשי האתר רשאים לפנות אלינו בכל עת וללא עלות ,כדי לבקש מידע על הנתונים האישיים שלהם שאנו
שומרים עליהם ,כמו על מקורו של המידע ,על מקבלי המידע ,על קטגוריות של מקבלים שאליהם מועבר
מידע אישי זה ועל מטרת שמירתו של המידע האישי .יתר על כן ,רשאים משתמשי האתר לבקש כי אנו נתקן,
נמחק ,או נגביל את הטיפול בנתונים האישיים שלהם בכל עת .קרן מנומדין מתחייבת להיענות לפניות כאמור
לעיל ,ובלבד שלא תתקיים מצידה חבות חוקית המנוגדת לכך .כמו כן ,משתמשים רשאים להתנגד בכל עת
לעיבוד המידע האישי שלהם על-ידינו .אם משתמש נתן את הסכמתו לשימוש במידע האישי שלו ,הוא רשאי
לבטל את הסכמתו זו בכל עת ללא ציון סיבות.

נהלי עבודה כלל-עולמיים בנושא פרטיות של קרן מנומדין
לקרן מנומדין יש משרדים במדינת ישראל ובתחומי שיפוט נוספים ,ותשתית מערכות המידע המשמשת את
הקרן לעיבוד המידע האישי ולאחסונו ממוקמת בשווייץ .עם זאת ,קרן מנומדין רשאית להעביר מידע אישי
לישויות מסונפות ולצדדים שלישיים הפועלים בשמה ומטעמה .במקרים אלה ,ישמש המידע האישי והוא
יעובד אך ורק בהתאם למטרה המוצהרת כפי שצוין לעיל .המידע האישי יועבר למדינות אחרות רק אם
תתקיים בהן תקנת הגנה על הנתונים הולמת שתהיה בת-השוואה לזו החלה במדינת ישראל ,או ,לחילופין,
אם המקבל יערוב לנו בחוזה בדבר קיום רמת הגנה שוות-ערך של המידע האישי.
שינויים למדיניות זו
קרן מנומדין רשאית לעדכן מדיניות זו מעת לעת על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
יצירת קשר
למידע נוסף על מדיניות פרטיות זו ,ניתן ליצור עמנו בקשר באמצעים הבאים:
contact@menomadin.com
הנהלת קרן מנומדין לאימפקט חברתי בע"מ
הרצליה פיתוח ,ישראל
רח' משכית 4673314 ,14
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