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 מדיניות פרטיות 

 
, הוא שילוב מלא והולם של האוכלוסייה הערבית בתעסוקה )"החברה"(  אימפקט  לקטיבהחזון של קו

איתנה  כלכלה  ויאפשר  הכללית,  החברה  את  הערבית,  החברה  את  שיחזק  באופן  העסקי,  במגזר 
 משותפת לחברה הערבית ולחברה הכללית. 

אנו מאמינים כי שילוב החברה הערבית בתעסוקה הולמת הוא צעד משמעותי ליצירת חברה מגוונת,  
 הוגנת וסובלנית יותר. מכילה, 

 
והוא מיועד   impact.org.il-https://coקולקטיב אימפקט מנהלת ומפעילה את עמוד זה בכתובת  

איפקט קולקטיב  מועמדים.  וגיוס  משרות  בדף    לפרסום  המשתמשים  לפרטיות  בכבוד  מתייחסת 
 האינטרנט ותפעל בהתאם למדיניות הפרטיות להלן ולהוראות הדין.  

 
 בדף האינטרנט  השימוש .א

. 

האינטרנט,   (1) בדף  המוצעים  בשירותים  השימוש  הנכם במסגרת   / עשויות  הנכן 

טלפון, להתבקש למסור פרטים, לרבות שם, כתובת, כתובת דוא"ל, מספר  עשויים  

מזהים  ופרטים  השכלה  מיומנות,  כישורים,  מקצועי,  ניסיון  לרבות  חיים  קורות 

 נוספים, כפי שיידרשו מעת לעת. 

אלו ישמרו במאגריה של החברה. הנך מצהיר/ה כי ידוע לך שלא חלה עליך  פרטים   (2)

 פי חוק למסור מידע זה לחברה, וכי המידע נמסר מרצונך ובהסכמתך. -חובה על
  במידעהשימוש  . ב

על  (1) מידע  שיצטבר  יכול  בו  המוצעים  ובשירותים  האינטרנט  בדף  השימוש  בעת 

שלך, ההצעות שעניינו אותך  IP-נוהגיך, אופן שימושך בדף האינטרנט, כתובת ה

 ועוד. החברה תשמור את המידע במאגריה. 

 

למטרות  וזאת  זו,  פרטיות  מדיניות  פי  על  רק  ייעשה  כאמור  במידע  השימוש 

 המפורטות להלן: 

 על מנת לתפעל ולנהל את דף האינטרנט והשירותים המוצעים בו; (א)

על מנת להעניק לך את השירותים המוצעים בדף האינטרנט ולשמור איתך  ( ב)

קשר;   איפקט על  הודעות    קולקטיב  ידי  על  קשר  איתך  ליצור  עשויה 

 או בכל דרך התקשרות אחרת.  IVRטלפוניות; דוא"ל 

 

עבור משרה   ולחבר אותך למעסיקים על מנת לבחון את מועמדותך לעבודה   ( ג)

 ; מסוימת או מספר משרות, בהווה או בעתיד 

ו  וסקרים  מחקרים  לצורכי ( ד ) החברה  ידי  על    גורמים   י"ע  או/ שמבוצעים 

 אחרים  מוסמכים

המתאימים  ( ה) חדשים  שירותים  וליצור  החברה  שירותי  את  לשפר  מנת  על 

קיימים,   שירותים  לבטל  או  לשנות  וכן  המשתמשים  ולציפיות  לדרישות 

 לרבות לצורך למידת מכונה וניתוח נתונים לצרכי מחקר ופיתוח;
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דרך   ( ו) בכל  קשר  יצירת  להסכמתך  או    תקשורת לצורך  בכפוף  מדיה,  בכל 

 לבקש בכל עת שלא לקבל דברי דואר כאמור;  ישתוכלובכפוף לכך 

 לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו.  ( ז)

ללא הסכמתך מראש,   (2) צדדים שלישיים  לידי  יימסרו  לא  אודותיך  והמידע  הפרטים 

אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מפעם לפעם.  

עביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים על אף האמור לעיל, החברה רשאית לה

של  שירותים  לנותני  )א(  להלן:  המפורטים  במקרים  אודותיך  שנאסף  והמידע 

למטרות  בהתאם  השירותים,  את  לך  להעניק  תוכל  שהחברה  מנת  על  החברה, 

בסעיף   עובדים  (  2)המפורטות  הערכת  מהימנות,  מבדקי  לצורך  לרבות  לעיל, 

הקשו אחרות  מקצועיות  )ב( ובדיקות  בחברה;  לעבודה  מועמדותך  לבחינת  רות 

במקרה שתבצע באמצעות דף האינטרנט, או בקשר איתו, פעולות בניגוד לדין או 

ניסיון לבצע פעולות כאלה; )ג( אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור  

את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי; )ד( במקרה שהחברה תסבור, כי מסירת 

נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של אחר;    המידע

אם מדובר במידע סטטיסטי אודות השימוש ב דף האינטרנט, אשר אינו מזהה  (  ה)

במקרה של מיזוג החברה או מכירת מניותיה או עיקר נכסיה,    (ו)-אותך באופן אישי; ו

 מור. ככל שהעברת המידע דרושה לצורך ביצוע עסקה כא

והסביר  (3) הנדרש  הזמן  למשך  ורק  אך  יישמרו  לחברה  שנמסרו  והמידע  הנתונים 

בקשה  שנקבל  עד  או  החברה,  דעת  שיקול  לפי  נאספו,  הם  שלשמן  למטרות 

ובכל מקרה   דין. לתשומת ליבך, מידע אנונימי    -מפורשת למחיקתם,  כנדרש לפי 

ן השאר, למטרות עשוי להישאר על השרתים שלנו ואנו רשאים לעשות בו שימוש, בי

 ניתוח וסטטיסטיקה בהווה ובעתיד ללא הגבלת זמן. 
  .תזכויות המשתמש .ג

 זכות העיון וגישה למידע  (1)

)להלן: "החוק"(, כל אדם זכאי לעיין   1981-על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א

)כהגדרתו   מידע"  ב"מאגר  ונשמר  המוחזק  אודותיו  בחוק(  )כהגדרתו  ב"מידע" 

בחוק(. על כן, החברה תאפשר לכל משתמש שהמידע אודותיו נשמר, לבקש לעיין 

במידע זה בהיקף ובאופן הנדרש לפי החוק. משתמש המעוניין בעיון במידע כאמור,  

תנאים לעיון במידע  ) בדרכים הקבועות תקנות הגנת הפרטיות  יפנה לחברה בכתב  

, או  (( להלן: "התקנות"1981-וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון)התשמ"א

  impact.org.il-info@co: ובת בכת פנייה לחברהבאמצעות 

 
 זכות לתיקון ומחיקת המידע .ד

אדם שעיין במידע אודותיו כאמור לעיל, ומצא שהמידע אינו נכון, שלם ברור או   .א

רשאי באמצעות   .ת מעודכן,  המידע  את  למחוק  או  לתקן  לבקש  החוק  פי  על 

פנייה   באמצעות  וכן  בתקנות,  הקבועות  בדרכים  לחברה  רשום  בדואר  פנייה 

 impact.org.il-info@co: בכתובת  לחברה

כות אבטחת מידע כדי למנוע גישה בלתי מורשית החברה עושה שימוש במער  . ב

האינטרנט   שדף  להבטיח  החברה  באפשרות  אין  זאת,  עם  שבידיה.  למידע 

למידע  מורשית  בלתי  גישה  מפני  מוחלט  באופן  חסינים  יהיו  והשירותים 
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המאוחסן על ידה, והיא לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם עקב חדירה למידע  

 המוחזק בידיה. 
 
 

  Cookiesשימוש בעוגיות  .ה 

דוגמת   (1) מקובלות,  בטכנולוגיות  ישתמש  האינטרנט  שדף  ייתכן 

)להלן: "'עוגיות'"( למטרות אחסון מידע באופן מקומי על מחשבך  Cookies 'עוגיות'

בקשר לשימושך בדף האינטרנט, הכל על מנת להפוך את חווית הגלישה שלך בדף  

 האינטרנט לפשוטה, רלוונטית ונוחה יותר. 

השימוש ב'עוגיות' יעשה לצורך תפעולו השוטף והתקין של דף האינטרנט, ובכלל  (2)

לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בדף האינטרנט, לאימות פרטים,  זה כדי

כדי להתאים את דף האינטרנט או התכנים בו להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת  

 מידע. 

י להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן  /אם אינך רוצה לקבל 'עוגיות', תוכל (3)

י בקובץ העזרה של הדפדפן. נטרול ה'עוגיות' עלול לגרום /שלך. לשם כך נא היוועצ

י להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות בדף האינטרנט או באתרי /לכך שלא תוכל

 אינטרנט אחרים.

 
 במדיניות הפרטיות  שינויים .ו

ובכ[פוף לכל   ראות מדיניות הפרטיות שלההחברה רשאית לשנות מעת לעת את הו (1)

דין. במקרה של שינויים מהותיים במדיניות, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי 

 שמסרת, תפורסם על כך הודעה בדף האינטרנט. 

 

אם יש לך שאלות כלשהן בקשר למדיניות הפרטיות או במידה שתרצו לעיין, לתקן  

או למחוק את המידע האישי, את.ה מוזמנ.ת לפנות אלינו באמצעות משלוח הודעת  

 . 8888974-40או בטלפון שמספרו  impact.org.il-info@coדוא"ל לכתובת 
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