
 מעוז  –הצהרת ומדיניות פרטיות 

 מי אנחנו  .א
מרח'  )ע"ר(  580548196מעוז סיל עמותת על ידי מופעלת ו בבעלותהאפליקציה  .1

אתם . להלן: "מעוז"( ) admin@maoz-il.org.il , דוא"לאזור התעשייה לוד 4המלאכה 

 מוזמנים לפנות אלינו בכל בעיה ושאלה.
באפליקציה יכולים לעשות שימוש   משתמשי האפליקציה.מתייחסת בכבוד לפרטיות  מעוז   .2

  Board-וה  מעוזצוות  בוגרים של תוכניות ההכשרה של רשת מעוז )להלן "חברי רשת"( וכן  

 ."(חברי צוות)להלן " של מעוז 

 עת בכל .הרשת לחברי מעוז מטעם מידע למשלוח הסכמה מהווה האפליקציה התקנת .3

  אתם , ולקבל שלא תבחרו אם, זאת עם .  מקבלתו ולחדול  הסכמתכם את לבטל תוכלו

 על  תהיה לכך האחריות  ולכן , כםילא המתייחסות חשובות הודעות לקבל שלא עלולים

 .בלבד כתפיכם

הצהרת ומדיניות פרטיות זו תעודכן מעת לעת ובכל עת תחייב אך ורק לפי נוסחה האחרון   .4

רלוונטית. אם אינכם מסכימים לנוסחה כפי שהוא במועד בו אתם המפורסם בכל עת 

או מסירת מידע,    אפליקציהמבצעים פעולה כלשהי, אנא אל תבצעו אותה. ביצוע פעולה ב

   משמעם כי קראתם את המפורט מטה והסכמתם לו.

 

 השימוש במידע הנאסף . ב
על פי הוראות כל השימוש במידע שנאסף אצלנו ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או  .5

 דין ו/או כל רשות מוסמכת, וזאת למטרות המפורטות מטה:

 כדי לאפשר לחברי הרשת להעביר מסרים וליצור קשרים בתוך הרשת. .5.1

 לשם קידום פעילות חברי הרשת במסגרת מעוז. .5.2

 ליצירת קשר עמכם במקרה הצורך.  .5.3

 לצורך כל ניתוח והפקת מידע, סטטיסטי עבור מעוז.   .5.4

קורות החיים שלכם, ניסיונכם התעסוקתי וכל מידע רלוונטי אחר בנושא זה, ישמשו  .5.5

 את מעוז ואת חברי הרשת לצורך משלוח מסרים ויצירת קשרים.

 לכל מטרה אחרת, המפורטת בהצהרת ומדיניות פרטיות זו.  .5.6

ליקציה ושירותים נוספים של רשת מעוז. לשם תפעולה התקין ופיתוחה של האפ .5.7

 חברת רבטקהמידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, למעט 

עת בידי  המסיי Allcloudוחברת המפתחת ומתחזקת את האפליקציה עבור מעוז 

http://ravtech.co.il/
https://www.allcloud.io/he/%D7%91%D7%99%D7%AA/
https://www.allcloud.io/he/%D7%91%D7%99%D7%AA/
https://www.allcloud.io/he/%D7%91%D7%99%D7%AA/


של מעוז אליה מתממשקת האפליקציה  Crm-מעוז מעת לעת בפיתוח מערכת ה

ולשם תחזוקה ופיתוח של המערכות בלבד, או ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות 

 פרטיות זו, כפי שתעודכן מדי פעם. 

 

  המידע הנאסף . ג
ואת  אותם תמסרו לנו ישמשו אותנו,    וכן ניסיונכם המקצועי   המידע ו/או פרטי הקשר שלכם .6

ולצורך פעילויות   הכרות ויצירת חיבורים וקשרים בין חברי הרשת חברי הרשת לצורך 

 אנא אל תמסרו לנו מידע.  - אם אינכם מעוניינים בכך .ברשת מעוז

או לטובת שימוש בה   אפליקציהבאמצעות המידע שתמסרו  רק את התאסוף עליכם    מעוז .7

ככל שתאשרו   וכןסף אודותיכם בעבר בשאלונים שונים,  סף למידע שנא, זאת בנוביוזמתכם

מעבר  . מידע מתוך הפרופיל שלכם ברשתות לינקדין ופייסבוק זאת לבקשת האפליקציה

מידע אישי ככל שתמסרו )למשל שמכם, מס' הטלפון שלכם, כתובת לכך מעוז תאסוף 

 (.וכדומההדוא"ל שלכם, קורות חיים שלכם וניסיון תעסוקתי 

, כגון ההתכתבות בין חברי  מידע אשר אינו מתפרסם באופן יזוםמעוז כמו כן נשמר בידי  .8

 הרשת. 

, אולם בלא למוסרו יתכן  מעוזכמובן שאינכם חייבים למסור את המידע כולו או מקצתו ל .9

אם בחרתם למסור את המידע  אפליקציה או ליהנות מיתרונותיה.ולא תוכלו להשתמש ב

 אמור בהצהרת ומדיניות פרטיות זו. סכימים לכל האתם תחשבו כמ

   .איחוד האירופי ב יםשלנו, המצוי יםהמידע נשמר על ידינו, בשרת .10

 

 והודעות טקסט דיוור ישיר אלקטרוני .ד
מבקשת לשלוח אליכם מדי פעם בפעם בדואר אלקטרוני, בהודעות טקסט קצרות  מעוז  .11

 "(SMS  ,)"  וכן מידע אחר, פעילותהבמדיה חברתית ובכל מדיה מקוונת אחרת מידע בדבר ,

 .דעת מעוז רלוונטי לחברי הרשתשל

. כמובן שתוכלו למשלוח האמורמצדכם מהווה הסכמה  על ידכם התקנת האפליקציה  .12

 .לבטל את הסכמתכם לקבלת המסרים בכל עת באמצעות הודעת "הסר" לתיבת הדוא"ל

admin@maoz-il.org . 

 

 מסירת המידע לצד שלישי .ה



באפליקציה  אם תפרו את תנאי השימוש  רשאית למסור לצדדים שלישיים את המידע,  מעוז   .13

האפליקציה  או תפרו כל מסמך משפטי מחייב אחר, או אם תבצעו באמצעות או בקשר עם  

פעולות כלשהן הנחזות כמנוגדות לדין, הפוגעות בצדדים שלישיים, המפרות חוזה או שיש 

רשאי   מעוז  היהת, לרבות כל נסיון לבצען. במקרים אלה,  אחריםבהן כדי לסכן או להזיק ל

 למסור את המידע לפי הנדרש;

אם יתקבל צו שיפוטי או הוראה אחרת של רשות מוסמכת המורה לאתר למסור את  .14

 פרטיכם או המידע אודותיכם, ובמידה המפורטת באותו צו; 

או   מעוז הליכים משפטיים, אם יהיו, ביניכם לבין  כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או .15

 מי ממנה;

תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופכם, לרכושכם,  מעוזמקום בו  .16

 לשמכם הטוב, לאלו שלה או לגופו או לרכושו של צד שלישי;

  מעוז  –עם גוף אחר או ימזגו פעילות )כולה או חלקה( עם צד שלישי  אם מעוז תתמזג  .17

תהיה זכאית להעביר לגוף הממוזג העתק מן המידע שנאגר אודותיכם, ובלבד שאותו גוף  

 ייטול על עצמו את הוראות והתחייבויות הצהרת מדיניות פרטיות זו ויכבד אותה. 

 

 אבטחת מידע .ו
מפעילה ומיישמת מערכות ונהלים עדכניים ומתעדכנים לאבטחת המידע המצוי   מעוז .18

מורשית -אלו מצמצמים משמעותית את הסיכון לחדירה בלתיאצלה. אמנם, אמצעים 

למאגר המידע שלה, אלא שהם כמובן אינם מסוגלים להעניק בטחון מושלם בפני פריצת  

 המאגר ודליפת מידע. 

באופן מוחלט מפני   ניםחסי ו יהימאוחסן המידע  הםב יםשהשרתאינה מתחייבת  מעוז  .19

 גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם.

ככל שבוצעה פריצה כאמור ויש חשש שכמות מידע רבה נחשפה )להבדיל מאירועים קטני  .20

 תפעל להביא עובדה זו לידיעתכם כמיטב יכולתה.מעוז היקף(, 

 

 והסרה מקבלת הדיוורים , הסרה מהאפליקציהזכות לעיין במידע .ז
מחזיקה במאגר מידע רשום אצל מעוז  מעוז.המידע ישמר במאגר המידע הרשום של  .21

 . שם מאגרי המידער

-, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי באי1981-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-על  .22

וחו כמפורט בחוק במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. מי שעיין במידע הרלוונטי לו  כ

בבקשה לתקן את  למעוז ברור או מעודכן רשאי לפנות עצמו ומצא כי אינו נכון, שלם, 



תבוצע באמצעות למעוז . תהליך זה מוגדר בחוק והפניה ולמחקהמידע או 

 admin@maoz-il.org הדוא"ל

במידה ואתם סבורים כי פרטיותכם נפגעה על ידי אדם כל שהוא במסגרת השימוש  .23

 admin@maoz-il.org בשירות, ניתן לפנות למעוז  באמצעות כתובת הדוא"ל

)ואתם זכאים לעשות זאת על פי דין(, גם   בהתאם, ככל שתבקשו להסיר את פרטיכם  .24

תפעל כמיטב יכולתה לבצע את בקשתכם במהירות סבירה,   מעוזלאחר שנרשמתם אליה,  

 בנסיבות הקיימות.

 

 שונות  . ח

 . admin@maoz-il.org.:בכל שאלה ובקשה תוכלו לפנות אלינו במייל שלהלן  


