אנו באיגוד השחיה בישראל (להלן "האיגוד ") מתייחסים בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר האינטרנט של האיגוד
("האתר") .זו הסיבה שאנו מפרסמים מדיניות זו .היא נועדה ,בין השאר ,כדי לתאר בפניך כיצד אוסף האיגוד מידע מאת
הגולשים באתר האינטרנט שלה ומה אנו עושים עם מידע זה .המדיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,אולם היא
מיועד כמובן הן לגברים והן לנשים.
מי אנחנו?
איגוד השחיה בישראל ממכון וינגייט נתניה ישראל היא הבעלים ,המנהל והמפעיל של האתר .
איזה מידע אנו אוספים?
אנו אוספים באתר מידע משני סוגים:
מידע שמזהה אותך אישית – זהו אך ורק מידע שאתה מוסר לנו באמצעות דואר אלקטרוני או
באמצעות מערכת הפניות המקוונת באתר .מידע זה יכלול פרטים אישיים ,כדוגמת שמך ודרכי
ההתקשרות אתך .השדות שחובה למלא יסומנו במפורש .אינך חייב לפי חוק למסור לנו פרטים אלה.
עם זאת ,בלא הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא נוכל להיענות לפנייתך ו\או לא נוכל לשרת
אותך בצורה הטובה ביותר.
מידע שאינו מזהה אותך אישית – זהו מידע שנאגר באופן אוטומטי באמצעות רישומי המחשבים
המאחסנים את האתר .מידע כזה אינו משויך לאדם מסוים .כמובן שהוא אינו מזהה אותך בשמך או
בפרטיך האישיים .הוא כולל את כתובת האינטרנט ) (IP Addressשממנה הגעת אל האתר ,באילו
עמודים באתר צפית ,כמה זמן שהית באתר וכדומה .זהו מידע סטטיסטי במהותו ,הוא איננו מזהה
אותך אישית ונועד לצרכי ניתוח ,מחקר ובקרה.
איך נשתמש במידע?
השימוש במידע שנאסף בעת שאתה גולש באתר ,כמו גם בנתונים שתמסור במפורש כדי שנפנה
כדי לספק לך מידע ונתונים שתבקש לקבל לצורך בדיקת האפשרות להצטרפות איגוד השחיה
בישראל
כדי לאפשר לך להשתמש באתר.
כדי לשפר ולהעשיר את המידע והתכנים המוצעים באתר ,ובכלל זה ליצור מידע ותכנים חדשים
המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם ,ולשנות או לבטל מידע ותכנים קיימים .המידע
שישמש אותנו לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי ,שאינו מזהה אותך אישית.
כדי להתאים את המידע שיוצג בפניך לתחומי העניין שלך .המידע שישמש את האיגוד לצורך כך לא
יזהה אותך אישית בשם או בכתובת.
ליצירת הקשר אתך (במקרה הצורך(
לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים ,לרבות מפרסמים .מידע זה לא יזהה אותך
אישית.
לכל מטרה אחרת ,שאינה אסורה לפי דין.

