
 

 03-6935610'  טל יפו -אביב  תל, 2 קומה, B בניין, 3 הנחושת' רח, לאוטמן  קרן משרדי 
c/o the Lautman Fund Offices –3 Hanechoshet St, Building B, Floor 2, Tel Aviv; Tel:  972-3-6935610 

   04-8888974' טל (1  קומה-  מסחרי מרכז) חדרה , 1 פקיעין  יהודי' רח
1 The Jews of Peki'in St., Hadera (Shopping Center – floor 1); Tel: 972-9-8888974   

 
 سياسة الخصوصّية  

 
ي سوق العمل بالقطاع التجارّي،    رؤية كولكتيف إمباكت

ّ ف  ي كة"(، هي الدمج الكامل والمالئم للمجتمع العرب  )"الشر
 . ا للمجتمعي  

ً
ك ا ومشتر

ً
ا متين

ً
ق اقتصاد

ّ
، والمجتمع العاّم، ويحق ّ ي  بشكل يقّوي المجتمع العرب 

ي التشغيل المالئم هو خطوة حاسمة صوب خلق مجتمع متن
ّ ف  ي صف  نحن نؤمن بأن دمج المجتمع العرب 

ْ
ّوع وُمن

 .  ومتسامح أكتر
 

الصفحة عىل عنوان   بإدارة وتفعيل هذه  إمباكت  هي صفحة  و   impact.org.il-https://coتقوم كولكتيف 
إمباكت تتعامل كولكتيف  لها.  حي   

ّ
مرش وتجنيد  وظائف  لنشر  مستخدمي   مخّصصة  خصوصّية  مع  ام  باحتر

نت، وستعمل وفق سياسة الخصوصّية التالية ووفق أحكام القانون.   صفحة اإلنتر
 

نت  . أ   استخدام صفحة اإلنتر

 إعطاء معلومات  (1)
ّ
نت، قد ُيطلب منكم/ن ي صفحة اإلنتر

حة ف  ي إطار استخدام الخدمات المقتر
ف 

ة الذاتّية، تشمل التجربة   ، رقم الهاتف، الست  ّ ي
وب  يد اإللكتر ي ذلك العنوان، الت 

شخصّية، بما ف 

التعليم، ومعلومات تعريفّية شخصّية أخرى، وفق المطلوب   المهنّية، القدرات، المهارات، 

 الحي   واآلخر.   بي   

ه ال يوجد أي   (2)
ّ
كة، وأنت ترّصح/ين بهذا بأن ي قواعد بيانات الشر

سيتّم حفظ هذا المعلومات ف 

ك أعطيتها بإرادتك وبموافقتك.  
ّ
كة، وأن م عليك إعطاء هذه المعلومات للشر

ّ
ّ يحت ي

 إلزام قانوب 

 
   استخدام المعلومات  . ب

رة فيه (1
ّ
نت والخدمات المتوف اكم معلومات عن عاداتك،  عند استخدام صفحة اإلنتر ا، قد تتر

ا وعنوان  نت،  اإلنتر لصفحة  استخدامك  أثارت  خاّص IP لـ  وطريقة  ي 
التر احات  واالقتر تك، 

ي قواعد بياناتها.  
كة بحفظ المعلومات ف   اهتمامك. ستقوم الشر

 

هذه،   الخصوصّية  سياسة  بحسب  فقط  مذكور،  هو  سيكون، كما  المعلومات  استخدام 

 ولألهداف المفّصلة التالية:  

رة فيها؛  (1)
ّ
نت والخدمات المتوف  من أجل تفعيل وإدارة صفحة اإلنتر

والبقاء معك عىل   (2) نت  اإلنتر ي صفحة 
حة ف  المقتر الخدمات  م لك 

ّ
تقد أن  أجل  من 

ّ  اتصال؛ كولكتيف إمباكت قد تتواص ي
وب  ل معك من خالل رسالة هاتفّية، بريد إلكتر

IVR  .أو بكّل طريقة تواصل أخرى 

لي   حول وظيفة معّينة أو عدد  (3)
ِّ
من أجل فحص ترشيحك لعمل، أو لربطك بمشغ

ي المستقبل؛  
ي الحاض  أو ف 

 من الوظائف، ف 

المخّولة   (4) الجهات  و/أو  كة  الشر بها  تقوم  ي 
التر واالستطالعات  األبحاث  بهدف 

 األخرى؛

كة وبناء خدمات جديدة مالئمة لمتطلبات وتوقعات  (5) من أجل تحسي   خدمات الشر

وتحليل  المستخ اآللي  م 
ّ
التعل ذلك  ي 

ف  بما  قائمة،  خدمات  إلغاء  أو  وتغيت    ، دمي  

 بيانات بهدف البحث والتطوير؛  

ا   (6)
ً
ووفق لموافقتك،  ا 

ً
وفق  ، ّ إعالمي وسيط  أو  اتصال  وسيلة  بكل  التواصل  أجل  من 

ي رسائل، كما هو مذكور؛  
ي أي وقت، عدم تلقرّ

 لمنحك إمكانية ألن تطلب/ي، ف 

ي  (7)
  سياسة الخصوصّية هذه.  لكل هدف آخر، مفّصل ف 

https://co-impact.org.il/
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األمر   (2 إذا كان   
ّ
إّل المسبقة،  موافقتك  دون  من  ثالثة  جهات  إل  المعلومات  إعطاء  يتم  لن 

ا لسياسة الخصوصّية هذه، بحسب تحديثها من الحي   لآلخر. عىل الرغم من  
ً
مسموًحا وفق

ي  
كة أن تعطي ألطراف ثالثة معلوماتك الشخصّية والمعلومات التر ُجمعت  ذلك، ُيسمح للشر

نوا من تقديم  
ّ
كة، لكي يتمك ي الشر

مي الخدمات ف 
ّ
ي الحاالت المفّصلة التالية: )أ( لمقد

عنك ف 

ي البند )
ي ذلك من أجل فحص  2الخدمات لك، بحسب األهداف المفّصلة ف 

( أعاله، بما ف 

ي  
قة بفحص ترشيحك للعمل ف 

ّ
، وفحوصات مهنّية أخرى متعل الموثوقّية، وتقييم الموظفي  

كة؛ )ب ي أنشطة مخالفة  الشر
نت، أو صفحة مرتبطة بها، ف  ي حالة استخدامك لصفحة اإلنتر

( ف 

إعطاء   عليها  يفرض  ا  قضائيًّ أمًرا  كة  الشر مت 
ّ
تسل إذا  )ت(  بها؛  للقيام  بمحاولة  أو  للقانون، 

كة بأن إعطاء المعلومات   ي حال رأت الشر
معلوماتك أو معلومات حولك لجهة ثالثة؛ )ث( ف 

ر خطت   ورّي لمنع ض  لجسدك أو ممتلكاتك أو لجسد أو ممتلكات شخص آخر؛ )ج( إذا    ض 

نت، ال تفصح عنك بشكل   ا ببيانات إحصائّية حول استخدام صفحة اإلنتر
ً
كان األمر متعلق

كة أو بيع أسهمها أو جّل ممتلكاتها، بالقدر الذي تكون فيه   ي حال اندماج الشر
؛ و)ح( ف  ّ شخصي

 الصفقة.  الحاجة إلعطاء المعلومات من أجل تنفيذ 

ة المطلوبة والمعقولة للهدف الذي ُجمعت من   (3
ّ
سيتّم حفظ البيانات والمعلومات فقط للمد

ي طلب مفّصل لمحوها، وبكل حالة
كة، أو حتر تلقرّ بحسب    - أجله، وبحسب اعتبارات الشر

خوادمنا   عىل  تبقر  قد  الهوّية  المجهولة  المعلومات   
ّ
أن إل  انتباهك  نلفت  القانون.  أحكام 

ي الحاض  والمستقبل ومن دون تحديد   ويمكننا 
استخدامها، من أجل التحليل واإلحصاءات ف 

   . ّ ي
 زمت 

 حقوق المستخدم/ة   . ت

ي االطالع والوصول للمعلومات  (1
 
 الحق ف

: "القانون"(، يحّق لكل إنسان االطالع    1981بحسب قانون حماية الخصوصّية،   )فيما يىلي

ي بحوزة "قاعدة معلومات" )بحسب 
عىل "المعلومات" )بحسب تعريفها بالقانون( حوله التر

كة كّل مستخدم ُحفظت المعلومات   ن الشر
ّ
تعريفها بالقانون( ومحفوظة عندها. لذلك، تمك

اال  يطلب  أن  من  بحسب حوله،  المطلوبة  وبالطريقة  بالنطاق  المعلومات  هذه  طالع عىل 

كة بالطرق   ّ باالطالع عىل هذه المعلومات بالتوّجه خطًيا للشر ي
القانون. يقوم المستخدم المعت 

وط االطالع عىل المعلومات واإلجراءات القانونّية   ي قانون حماية الخصوصّية )شر
المثّبتة ف 

كة عىل  1981لالستئناف عىل طلبات االطالع ) : "األنظمة"(، أو بواسطة توّجه للشر ( فيما يىلي

 impact.org.il-info@co: العنوان 

 
ي تصحيح ومحو معلومات  . ث

 
 ف

ّ
 الحق

 المعلومات   . أ 
ّ
كر أعاله، ووجد/ت أن

ُ
كل من قام/ت باالطالع عىل المعلومات حوله، كما ذ

ثة، يحّق له/ا بحسب ال
ّ
قانون أن  غت  صحيحة، غت  كاملة، أو غت  واضحة أو غت  محد

كة   للشر المسّجل  يد  بالت  توّجه  بواسطة  المعلومات  محو  أو  تصحيح  يطلب/تطلب 

العنوان  عىل  كة  للشر التوّجه  بواسطة  وكذلك  القانونّية،  باألنظمة  المثّبتة  :  بالطرق 

impact.org.il-info@co 

به   . ب مرّصح  غت   وصول  منع  أجل  من  معلومات  أمن  أنظمة  باستخدام  كة  الشر تقوم 

نت   كة أن تضمن أن تكون صفحة اإلنتر ي حوزتها. مع ذلك، ال يمكن للشر
ي ف 
للمعلومات التر

المخّزنة   للمعلومات  به  المرّصح  غت   الوصول  من  مطلق  بشكل  محّصنة  وخدماتها 

ر قد يحد ي  عندها، ولن تكون مسؤولة عن أي ض 
ي ف 
ي أعقاب ولوج للمعلومات التر

ث ف 

 حوزتها.  

mailto:info@co-impact.org.il
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  Cookiesاستخدام ملفات االرتباط  . ج

كوكت    (1 االرتباط  ملفات  مثل  مقبولة،  تقنيات  باستخدام  نت  اإلنتر صفحة  تقوم   -قد 

Cookies  الحاسوب عىل   ّ محىلي بشكل  معلومات  تخزين  بهدف   )" "كوكت    : يىلي بما    )فيما 

ي صفحة  
نت، كل ذلك من أجل تحويل تجربة تصفّحك ف  ق باستخدامك لصفحة اإلنتر

ّ
يتعل

  . نت إل تجربة سهلة وذات صلة ومريحة أكتر  اإلنتر

ي ذلك من أجل   (2
نت، بما ف  " سيكون من أجل التشغيل الدائم لصفحة اإلنتر استخدام "الكوكت  

نت، اإلنتر اإلحصائّية حول استخدام صفحة  البيانات  المعلومات، ولمالءمة    جمع  تصديق 

نت أو محتواها لتفضيالتك الشخصّية واحتياجات أمن المعلومات.    صفحة اإلنتر

"، يمكنك االمتناع عن ذلك بواسطة التعريفات  (3 ي الحصول عىل "الكوكت  
إذا كنت ال ترغب ف 

ي وقف  
ّ
ح. قد يؤد

ّ
ي المتصف

ي متصفّحك. ألجل ذلك، يمكنك استخدام ملف المساعدة ف 
ف 

نت،  "الك ي صفحة اإلنتر
" إل عدم قدرتك عىل استخدام جزء من الخدمات والخصائص ف  وكت  

نت أخرى.   ي مواقع إنتر
 أو ف 

 
ي سياسة الخصوصّية  . ح

 
ات ف  تغيتر

ا للقانون.  (1
ً
كة مخّولة ألن تقوم بي   الحي   واآلخر بتغيت  سياسة الخصوصّية خاصتها وفق الشر

ي 
ف  السياسة،  ي 

ف  جوهرّية  ات  تغيت  إجراء  حال  ي 
المعلومات  ف  باستخدام  قة 

ّ
متعل أحكام   

نت.  ي صفحة اإلنتر
ي أعطيتها، سُينشر إعالن حول ذلك ف 

  الشخصّية التر

 

ي االطالع أو تصليح أو  
ي حال رغبت ف 

إذا كانت لديك أسئلة حول سياسة الخصوصّية أو ف 

يد   الت  بواسطة  إلينا  للتوجّيه  ندعوك  الشخصّية،  معلوماتك  ّ محو  ي
وب  info@co-  : اإللكتر

impact.org.il   40-8888974 أو عىل هاتف رقم  . 
 

mailto:info@co-impact.org.il
mailto:info@co-impact.org.il

