
  מדיניות פרטיות

 יאה. pharma.co.il-www.perrigo, בכתובתסוכנויות בע"מ פריגו ישראל זוהי מדיניות הפרטיות של אתר 

מסגרת הפעילות באתר. , אוספי� ומשתמשי� במידע במפעילי האתר – מתארת את האופ� שבו אנו

  .פרטיות� חשובה לנו ולכ� אנו ממליצי� לקרוא בעיו� את המדיניות הזו

מסכי� לתנאי מדיניות הפרטיות,  �להיות מחויב למדיניות פרטיות זו. א� אינ הינ� מסכי�בשימוש באתר, 

�תנאי (" תראמורשה להשתמש באתר. מדיניות פרטיות זו נדרשת להיקרא יחד ע� תנאי השימוש של ה אינ

הסכ� בי� המשתמשי� לבי� החברה. מדיניות  י�"), ויחדיו תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מהווהשימוש

המשתמשי� מתבקשי� להתעדכ� מעת לעת הפרטיות ותנאי השימוש עשויי� להתעדכ� בעתיד, ולכ� 

  .                                                  מצאי� בכתובת:במדיניות המעודכנת הנ

 http://perrigo-pharma.co.il/wp-content/uploads/2016/01/Terms-of-Use.pdf .  

  נאי מדיניות הפרטיות העדכנית ביותר. השימוש באתר מהווה הסכמה לת

א�, לאחר שקראת את המדיניות, מצאת שהיא איננה תואמת את השקפת�, או רצונותי�, עלי� להימנע 

בכל בקשה ופניה בנוגע  ינומהשימוש באתר. אנו נצטער על כ�, א� זו זכות� המלאה. בכל עת נית� לפנות אל

  למדיניות זו. 

  

בחלק קט� של המקרי� הניסוח הוא בלשו� זכר בלבד, א� מדיניות זו כמוב� בשל מגבלות השפה העברית, 

  מתייחסת ג� לכ� הנשי�. 

  המידע שאנחנו אוספי� במהל� הפעילות של� באתר

א� תבחר ליצור איתנו קשר באמצעות מילוי טופס "יצירת קשר", יהיה עלי� למלא את שמ�, מספר 

 .�ובמקרה כאמור הוא מידע זה נו נהיה רשאי� לשמור אהטלפו� של� וכתובת הדואר האלקטרוני של

ישמש אותנו א� ורק על מנת ליצור עמ� קשר בהמש� לפניית�, ולא נעביר אותו לא" גור� אחר, למעט 

חובה  עלי�חלה  לא. כנדרש על פי די� או לש� הגנת החברה ומשתמשי האתר, כמתואר בהמש� מסמ� זה

�.ובהסכמת� ויה ברצונמסירת המידע תלומידע, כל חוקית למסור    

י האתר, כמו מרבית אתרי האינטרנט, ג� מחשבי השרת שלנו קולטי� נתוני� לגבי הפעילות של משתמש

�הפעילות באתר, סוג התוכ� שנצפה, הפעולות שבוצעו באתר, כתובת האינטרנט  כדוגמת הדפי� שנצפו, מש

)IPהגעת לאתר וסוג אינטרנט שממנו ) שהוקצתה למחשב המשתמש באתר לש� הגישה לאינטרנט, אתר ה

�  . ")פעילות של משתמשי האתר" #(להל�  מערכות ההפעלה במחשב של

בחלקו כתהלי� סטנדרטי ואוטומטי ברשומות ('לוגי�') של  נאס"פעילות של משתמשי האתר  אודות המידע

 תוחוני מידע שירותינקלט אצל חברות המספקת לנו שירותי פרסו� ממוקד,  הואבנוס", האתר ו

   .האקרי� של תקיפות מפני והגנה לאתר אבטחה שירותי וכ� סטטיסטיי�

  ? מדוע אנחנו אוספי� את המידע

מאפשר לנו לספק ל� ולמשתמשי� משתמשי האתר שתיארנו לעיל אודות פעילות  המידע שאנו אוספי�
טחה שלו לש� פעילות שוטפת הכרוכה בניהול האתר, בבקרה על המתרחש בו, באב, אחרי� את השירות

לחקור ולמנוע שימוש לרעה באתר, , השימושוכ� כדי לאכו" את תנאי  ובביצוע שיפורי� ותוספות לאתר
�, וכ� כדוגמת הפרות זכויות, הונאות וגניבות זהות ובמידת הצור� א" לצור� הליכי� משפטיי� הנוגעי� לכ

  . אנרי�" באתרי� בה� תגלושפרסו� "ב באמצעות לדוגמא( של מוצרינו פרסומות ממוקדותלצור� ביצוע ו

   ?ע� מי אנחנו משתפי� את המידע

חברות ככל שנדרש כדי לממש את מטרות איסו"  ע�פעילות משתמשי האתר  אודותמשתפי� מידע  אנחנו

, אבטחת סטטיסטיקה כדוגמתשירותי� שוני�  הנותנותלשת" מידע ע� חברות  המידע. בכלל זה נזדקק

נשת" פרטי� שמילאת לצור� יצירת קשר ע� החברה, למעט כנדרש על  כאמור, לא .מידע ופרסו� ממוקד

   פי די� ולצור� הגנת החברה או משתמשי האתר.

  גילוי על פי חוק
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במקרה בו החברה תידרש לגלות מידע אישי, מידע שאינו אישי או כל מידע אחר על פי חוק, למשל בהתא� 

מכות לגלות מידע אישי זה. מדיניות החברה לצו בית משפט או בהתא� לדרישות החוק, לחברה תהא הס

  היא לשת" פעולה ע� רשויות אכיפת החוק, ולכ� היא תחשו" מידע ככל שתידרש לכ� כאמור לעיל.

  הגנת החברה ומשתמשי האתר

ייתכ� שהחברה תגלה מידע אישי או כל מידע אחר שקשור לעניי�, במקרה בו, לשיקול דעתה הבלעדי, יש 

צור� להג� על האתר או על השירותי� המוצעי�, על הזכויות או הנכסי� של החברה או זכויותיה� של 

לה סיבה סבירה צדדי� שלישיי�. ייתכ� והחברה תגלה מידע אישי או כל מידע רלוונטי אחר במקרה בו יש 

להאמי� שגילוי מידע כאמור הוא הכרחי כדי לזהות, למצוא או לנקוט בהליכי� משפטיי� כנגד מי שהפר 

את מדיניות הפרטיות (בי� במתכוו� ובי� א� אחרת) וגר� לנזק או הפרעה לזכויות ונכסי החברה, 

ה של המשתמשי� לגילוי למשתמשי� או לכל מי שעלול להיפגע מהפרה כאמור. שימוש באתר מהווה הסכמ

מידע על כאמור לרשויות אכיפת החוק, תחת שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ככל שהחברה מאמינה 

  שגילוי כזה נדרש וראוי. 

  מיזוג או רכישה

א� נמזג את פעילותנו ע� חברה אחרת, או נירכש על ידי חברה אחרת, החברה החדשה תיכנס בנעלינו 

  תא� למדיניות הזו. ותשתמש במידע האישי של� בה

    שמירת המידע

לדוגמה, א� אנחנו צריכי� לשמור מידע הנדרש  א� יש צור� בכ�,את המידע של�,  אנו רשאי� לשמור

  .למטרות תיעוד וארכובולש� דיווח לרשויות, למטרות היערכות אפשרית להלי� משפטי, 

מערכות המחשב של האתר, , בלנומערכות המחשב שעל גבי  (לפי סוג המידע) נשמרהמידע שאנו אוספי� 

, לרבות בארצות וכ� אצל ספקי אירוח שרתי� וגיבוי מידע, שעשויי� להימצא ג� מחו% לגבולות ישראל

. מידע נוס", כפי שמפורט במדיניות זו נאס" ונשמר על ידי חברות אחרות (כדוגמת חברות הברית

לרבות  ,המידע מחו% לגבולות המדינהאת  ה� יכולות לשמורוכיו"ב). א" פרסו� ממוקד סטטיסטיקה, 

  . הסכמת� למדיניות זו, מהווה ג� הסכמה לשמירת המידע בחו"ל.בארצות הברית

  

  נוהגי פרטיות של אתרי� אחרי�

ש� הפעילות  –המדיניות הזו נוגעת לפעילות באתר בלבד. האתר עשוי לכלול הפניות לאתרי� אחרי� 

רטיות שלה� יכולי� להיות שוני�. כפי שמצאת לנכו� לעיי� איננה מנוהלת על ידינו ובהתא�, נוהגי הפ

  לעיי� ג� במדיניות של כל אתר אליו הופנית מהאתר שלנו. אנו ממליצי� במדיניות זו, 

Cookies  

Cookies  ,תפעולו של האתר �ה� קבצי� קטני� שנשמרי� במחשב של�. אנו משתמשי� בה� לצור

 Session Cookiesלתעד את כניסת� ויציאת� מהאתר. אלה ה� אתר וכדי הלדוגמה, כדי לשפר את ביצועי 

 .�  וה� נמחקות בכל פע� שתסגור את הדפדפ� של

Cookies  אחרות נשמרות לפרק זמ� מסוי�. אלה ה� ה– Persistent Cookies אנו משתמשי� בה� לדוגמה .

למש� חודש ימי�  כדי שלא תצטר� להזי� את ש� המשתמש והסיסמה של� בכל ביקור באתר. ה� נשמרות

   או יותר, בהתא� לצור� ולהחלטתנו מעת לעת.

יש  .קיימות Cookies ולמחוק Cookiesההגדרות של כל דפדפ� כוללות אפשרות שלא להסכי� לקבל 

  לקחת בחשבו� שפעולה כזו עלולה לשבש את היכולת של� להשתמש באתר. 

  הבחירה שבידי�

דע שעלי�, השמור במאגרי האתר ולדרוש את תיקונ� או עומדת לרשות� זכות מוקנית בחוק לעיי� במי

  .מחיקת� של פרטי� שגויי�, מוטעי� או לא מעודכני�
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אנחנו נימחק כל מידע אישי שקיבלנו ממשתמש לאחר קבלת דרישה בכתב מאותו משתמש. איננו יכולי� 

  לשחזר מידע שנמחק.

  אבטחת מידע

ג� על המידע שנמסר לנו, ג� בזמ� המסירה וג� אנו נוקטי� באמצעי� המקובלי� בתעשייה על מנת לה

לאחר שאנו מקבלי� אותו. א�, לא קיימות שיטות העברה או אחסו� אלקטרוני שהינ� בטוחות לחלוטי�. 

לכ�, למרות שאנו משתדלי� לנקוט בדרכי� מקובלות בכדי להג� על המידע של�, איננו יכולי� להבטיח את 

  ביטחונו המוחלט של המידע.

  פניות

נשמח לעמוד לרשות� ולהתייחס לפניית� במהירות אנו מצרי� על כ�. לדעת� פרטיות� נפגעה באתר,  א�

  .                                 :דר� הלינק הבאהמירבית. נית� לפנות אלינו 

%D7%A7%D7%A9%D7%A8-pharma.co.il/%D7%A6%D7%95%D7%A8-perrigohttp://  
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