
 

 "מרכז יצחק רבין לחקר ישראל"אתר מדיניות הפרטיות של 

 ."(האתר)" "( מברך את הגולשים באתר האינטרנט שלומרכזהמרכז יצחק רבין לחקר ישראל )"
באתרנו, והאופן בו אנו אוספים מדיניות הפרטיות הנוהגת ללהלן יפורטו התנאים המתייחסים 

  בעת ביצוע פעולות באתר:, ידי הגולשים-ומשתמשים במידע הנאסף או נמסר לידנו על

 :כללי .1

אנא קרא  מדיניות פרטיות זו.לתנאים המפורטים ב , בין היתר,כפופה אתרהגלישה ב .1.1
מעידים על  באתר פעולותבקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע  מדיניות זואת 

 .וז מדיניות פרטיותלתנאים הכלולים ב הסכמתך

, ולכל ביטוי מדיניות פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון ותנאי השימוש באתר .1.1
המופיע במדיניות פרטיות זו תהא משמעות זהה לביטוי המוגדר בתקנון ובתנאי 

 .השימוש כאמור

מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון  מדיניות פרטיות זוהאמור ב .1.1
  .זכר הוא מטעמי נוחות בלבד

, מעת לעת, לפי שיקול מדיניות פרטיות זואת הזכות לעדכן את  ושומר לעצמ מרכזה .1.1
 מעת לעת ןכפי שיעודכ ,1981-חוק הגנת הפרטיות, תשמ"אהוראות ובכפוף ל ודעת

 - דעה כלשהי. תוקפו של השינוי כאמורוללא צורך במסירת הו, "(חוק הפרטיות)"
 מרגע פרסומו באתר זה.

 המידע הנאסף באתר .1

, בעת הצטרפות לרשימת התפוצה של המרכז )לרבות בעת ביצוע הזמנת כרטיסים( .1.1
תאריך , שמך המלא, מספר טלפוןאך לא רק, תידרש למסור מידע אישי, לרבות 

השדות אותם  שרלוונטי(.ופרטי חיוב )ככל  וכתובת דוא"ל כתובת מגוריךלידה, 
 חובה למלא יסומנו במפורש.

מידע מסויים  וסףא מרכזבנוסף למידע אותו הנך מוסר בעת הרשמתך לאתר, ה .1.1
באתר. המידע נאסף ומבצע פעולות אודות המחשב שלך, אשר באמצעותו הנך מבקר 

, והוא עשוי לכלול כתובות "(Cookies"-באופן אוטומטי )לרבות באמצעות שימוש ב
IPוהכלי בו הנך משמש למטרת  , אופן הגלישהוכניסה לאתר , סוג דפדפן, זמני גלישה

 , פרטים לגבי ספק האינטרנט שלך וכתובות אתרי האינטרנט מהם הגעת.הגלישה
כאמור בפסקה זו יכונו  מרכזידי ה-)המידע הנמסר בעת ההרשמה והמידע הנאסף על

 ."(באתר המידע הנאסף" :יחד

לצורך הפעלת האתר בצורה  , בין היתר,מרכזשמש את הי הנאסף באתרהמידע  .1.1
המיטבית, לשמירה על איכות ורמת שירות גבוהה, וכן לצורך סטטיסטיקה כללית 

 לגבי השימוש באתר. 

 השימוש במידע הנאסף באתר .1

 רשאים לעשות שימוש במידע הנאסף באתר למטרות הבאות: וו/או מי מטעמ מרכז .1.1

  מאמינים שהוא  מרכזאו מידע נוסף אשר בבכדי לספק לך את המידע שביקשת
 עשוי לעניין אותך, מעת לעת;

  פי העדפותיך האישיות;-על את פרסומי המרכזבכדי להתאים 

 מספק; מרכזבנוגע לשירותים אותם ה מרכזידי נציגי ה-בכדי ליצור עמך קשר על 

לא יגלו ו/או ימכרו כל מידע הנאסף באתר לכל צד שלישי  וו/או מי מטעמ מרכזה .1.1
כלשהו, וזאת למעט למי מטעמם להם הם מספקים את המידע הנאסף באתר אך ורק 
לצורך מתן שירות, ואשר אף הם מחויבים להגנה מלאה על סודיות המידע הנאסף 



1 

 

 באתר. 

 הנאסף באתרלהעביר מידע  יהיו רשאים וו/או מי מטעמ מרכזיחד עם זאת, ה .1.1
 לצדדים שלישיים בכל אחד מהמקרים הבאים: 

  לכך הסכמתך מראש ובכתב;ניתנה 

 פי חוק להעביר את המידע האמור, למשל, -נדרשים על ומי מטעמו/או  מרכזה
 מכוח צו בית משפט;

 ומי מטעמו/או  המרכזשל המשפטיות והקנייניות  םעל מנת להגן על זכויותיה 
 בכל הנוגע לאתר זה. 

  או  אתר או אם תבצע באמצעות האתר,השל נאי השימוש תקנון ותאם תפר את
בקשר כלשהו עם האתר, פעולות מנוגדות או הנחזות כמנוגדות לדין, או כל 

 ניסיון לבצע פעולות כאלה.

 נחוצה על מנת למנוע נזק הנאסף מסירת המידע סבור, כי י מרכזבכל מקרה שה
 חמור לגוף המשתמש או לרכושו או לגופו או לרכושו של צד שלישי.

ישיים מידע סטטיסטי כללי בלבד, שאינו עביר לצדדים שלי מרכזכן, יתכן שה-כמו
המספר הכולל של המבקרים באתר זה אישי או פרטי, לגבי השימוש באתר, כגון 

ובכל עמוד של האתר, וכן שמות הדומיין של נותני שירות האינטרנט של המבקרים 
    באתר.

 המידע הנאסף באתרואבטחת הגנה  .1

במסד נתונים אלקטרוני, ונוקט באמצעים שומר את כל המידע הנאסף באתר  מרכזה .1.1
מערכות אבטחת המידע של האתר מידע זה.  אבטחעל מנת לומחמירים רבים 

 .משתכללות בהתמדה בהתאם לאיומים החדשים שצצים, אך אין בהן בטחון מוחלט
פן מוחלט מפני גישה מוגן באו הנאסף באתר יהיה שהמידע במתחיי ואינ המרכז

לאבטח מידע המועבר  וו/או מי מטעמ מרכזאין באפשרות ה כן,-. כמושאינה מורשית
ידי משתמש באמצעות דוא"ל, וזאת עד להגעתו של אותו דוא"ל לאתר -על ואלי

 , כיוון שהוא אינו כפוף לאותם אמצעי הגנה המותקנים על האתר עצמו. המרכז

בכל הנוגע לחשיבות השמירה על  ונוקט בפעולות הסברה לעובדי מרכזהכמו כן,  .1.1
 מרכז.פרטיות המשתמשים והמידע האישי שהם מפקידים בידי ה

חשוב לזכור שלא ניתן לערוב במאת האחוזים מפני פעילות עוינת ונחושה מצד  .1.1
לא מתחייב שהשירותים  מרכזוהגורמים זרים, ולכן אין בפעולות אלה בטחון מוחלט 

 בו. נאסףמורשית למידע ה-יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי רבאת

 רישום מאגר מידע וזכות לעיין במידע .5

כונן מאגר מידע אצל רשם מאגרי ירשום וי מרכזככל שחוק הפרטיות יחייב זאת, ה .5.1
 מנה לו מנהל כדין.י"(, והמאגרהמידע )"

במידע פי חוק הפרטיות, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר. -על .5.1
ודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מע

אם המידע שבמאגר משמש לצורך פניה . בנוסף, בבקשה לתקן את המידע או למוחקו
תנאי תקנון ווכאמור ב פי חוק הפרטיות,-אישית אל המשתמש, זכאי המשתמש על

 .מאגרהבכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק מ לדרושהאתר,  שלהשימוש 

 


