
 
 

 

 

 בתי זקוק לנפט בע"ממדיניות שמירת הפרטיות של 

 

, אשר בזן(כמוגדר בהמשך המסמך ובתנאי השימוש של  בזןעל ידי שימוש בשירותי  חשוב:

יחד עימם יש לקרוא את מדיניות שמירת הפרטיות הזו) הינך נותן את הסכמתך שכל מידע 

ולמטרות המתוארים במדיניות  באופן בזןאישי אשר אתה מוסר עשוי להיות מעובד על ידי 

 .הפרטיות שלהלן

אינך מחויב מבחינה משפטית לספק לנו מידע אישי, ואתה מאשר בזאת שמסירת המידע 

האישי שלך נעשה מרצונך החופשי. בשימושך בשירותים, אתה מסכים לתנאי השימוש הללו, 

אם אינך מסכים לתנאי ת. ולכל איסוף, עיבוד ושיתוף של המידע האישי למטרות האמורות בזא

  .בזןהשימוש הללו המפורטים להלן אל תעשה שימוש בשירותים המקוונים של 

אנו מכירים בכך ששמירת הפרטיות היא  ")החברה" או "בזןקבוצת  ("בע"מ בבתי זקוק לנפט

חשובה. מדיניות זו תקפה לכל התוכנות, השירותים, המידע, הכלים, המאפיינים 

או חברות הבת שלה או  החברהוהפונקציונאליות הממוקמים על האתר/ים המוצעים על ידי 

ומכסה על האופן בו מידע אישי ואחר אשר  ")שירותים"חברות המסונפות לה (כולם להלן: ה

שאינם  אוספת ומקבלת, כולל מידע הקשור לשימוש בשירותים, מטופל. כל המושגים בזן

 .בזןמוגדרים בזאת תהיה משמעותן כמיוחס להן בתנאי השימוש של 

: במידה ויש לך שאלות כלשהן לגבי המדיניות, אתה מוזמן ליצור קשר עמנו ב

Info@bazan.co.il 

 

  :מידע שאנו אוספים
 :רשאים לאסוף את סוגי המידע שלהלןמקבלים ו/או על מנת לספק את שירותנו, אנו 

(ובין היתר  בזןכאשר אתה מבקר באתר ונרשם לשירותים של  - מידע שאתה מספק •

אנו עשויים לדרוש שתספק מידע להתקשרות, הכולל, בין היתר: שם רישום פעיל מבצע 

 .האלקטרוני, שם חברלא, כתובת דואר מ

" פירושו כל מידע היכול לשמש, בין אם לבדו ובין אם בשילוב עם מידע אחר, אישי מידע"

לזהות באופן אישי יחיד, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, שם פרטי ושם משפחה, 

 . פרופיל אישי, כתובת מייל, כתובת מגורים או כתובת פיזית אחרת או פרטי קשר אחרים



 
 

 

אם תשלח אלינו בקשת "צור קשר", באמצעות טופס יצירת קשר  -בקשת "צור קשר"  •

לנו מידע מסוים כגון שמך, כתובת מייל, טלפון, תפקיד,  באתר, ייתכן שתידרש לספק
   חברה ונושא ההודעה, על מנת שנוכל לתת מענה לפנייתך.

אם תשלח אלינו בקשה להזמנת סיורים, באמצעות טופס  - בקשה להזמנת סיורים •
הזמנת סיורים באתר, ייתכן שתידרש לספק לנו מידע כגון שמך, כתובת מייל, טלפון, 

 שם הארגון, מספר משתתפים בסיור, על מנת שנוכל לתת מענה לפנייתך.

 

 : Google Analytic שימוש במערכת

את השימוש וההעדפות של המשתמשים  משתמשת במידע שנאסף על ידה כדי להביןבזן 

שלה, לשפר את הדרך שהאתר עובד ונראה, וליצור מאפיינים ופונקציונאליות חדשים. בשלב 

על מנת לאסוף מידע אודות השימוש באתר, כגון   Google Analytics-זה אנו משתמשים ב

ביקרת קודם תדירות הגלישה באתר, אילו עמודים באתר נצפו על ידך, באילו אתרים אחרים 

והחברה אינה  .Google Analytics-. לא נאסף מידע אישי על ידי שימוש בלשימוש באתר

עם מידע  Google Analytics -משלבת ו/או מאחדת את המידע שנאסף באמצעות השימוש ב

לעשות שימוש ולשתף  Googleהמאפשר זיהוי אישי של המשתמשים באתר. האפשרות של 

אודות משתמשי האתר כפוף לתנאי השימוש של  Google Analyticsמידע שנאסף על ידי 

Google Analytics  הזמינים בכתובת

http://www.google.com/analytics/terms/us.html  ומדיניות הפרטיות שלGoogle  

 /.http://www.google.com/policies/privacyהזמינה בכתובת  

 

Cookies: 

יל, אנו יכולים גם לעשות שימוש בטכנולוגיה כדי לאסוף בנוסף למידע שאנו אוספים כאמור לע

עשוי אוטומטית לתעד באילו  בזן מידע אנונימי על השימוש באתר. למשל, שרת האינטרנט של

דפים מהאתר המבקרים שלנו צפו ובאלו דפדפני אינטרנט השתמשו מבקרי האתר. טכנולוגיה 

ללקט סטטיסטיקות לגבי מבקרי  ןבזזו לא מזהה אותך באופן אישי, היא פשוט מאפשרת ל

האתר והשימוש שלהם בשירותים שלנו. האתר כולל קישורים לדפים אחרים באתר האינטרנט 

עשויה להשתמש בטכנולוגיה כדי לעקוב אחר התדירות בה נעשה שימוש  בזן. בזןשל 

ה ואילו דפים באתר המבקרים שלנו בוחרים לצפות. שוב, הטכנולוגיה הזו לא מזה בקישורים

ללקט סטטיסטיקות לגבי השימוש בקישורים  ןבזהיא פשוט מאפשרת ל –אותך באופן אישי 



 
 

 

הן קבצי  Cookiesאו בטכניקות דומות.  "cookies" מידע זה יכול שיאסף באמצעות  .הללו

תפקענה כאשר  Cookies -טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי חברה. חלק מה

מרות על גבי הכונן הקשיח במחשבים שלך. אם, לדוגמה, אתה תסגור את הדפדפן ואחרות נש

משתמש במערכת ההפעלה "חלונות" ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חב' מייקרוסופט, 

 c:windows.Temporary Internet -וכן ב c:windows.cookiesתוכל למצוא אותם בספריה 

Filesהמידע ב .- Cookies זהירות כדי להבטיח שרק מחשביה  מוצפן, והחברה נוקטת צעדי

לגביך רק כאשר תספק  "cookies"-אנו נשתמש ב יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהן.

לנו את הסכמתך על ידי לחיצה על הכפתור המתאים במהלך ביקורך באתר שלנו. תוכל לבטל 

בכל עת באמצעות ביקור חוזר באתר שלנו על ידי בחירת  "cookies"-את הסכמתך לשימוש ב

האפשרויות הנכונות בדפדפן האינטרנט שלך. כמו כן, תוכל לקבוע שהדפדפן שלך לא יקבל 

 ייתכן  "cookies"-מאתר זה. לידיעתך, במקרה של אי הסכמה לשימוש ב "cookies"קובצי 

 .לא תוכל להשתמש בכל האפשרויות והתכונות של האתר שלנוו

 האופן שבו אנו עושים שימוש במידע אישי:
אנו רשאים לעשות שימוש במידע האישי שמסרת לנו ו/או במידע שנאסף אצלנו בדרכים 

 הבאות: 

 על מנת לספק את השירותים שלנו, לשמר ולשפר אותם. •

 על מנת להודיע לך על שירותים חדשים. •

 על מנת להשיב לפנייתך או לספק לך מידע נוסף, על פי בקשתך.  •

על מנת לשלוח לך הודעות לגבי השימוש שלך בשירותים, כולל כל הודעות הקשורות  •
 להפרות שימוש.

, ובכלל זה בדואר נולשלוח אליך מדי פעם באמצעי התקשורת העומדים לרשות על מנת •

שיווקי ופרסומי הנוגע לחברה ) מידע SMSאלקטרוני ו/או בהודעת מסר קצר (

 ולפעילותה.

 

 :מידע רגיש ומידע על צדדים שלישיים
אינך רשאי לכתוב, להעביר או לפרסם דרך השירותים כל מידע לגבי צדדים שלישיים ללא 

קבלת הסכמתם המפורשת. אינך רשאי לכתוב, להעביר או לפרסם דרך השירותים כל מידע 

  .ררגיש, בין אם המידע שלך או של אח

 

 



 
 

 

 :שיתוף מידע
, לכל צד שלישי או כל ארגון אחרשלך את המידע האישי  ו/או תגלה תמסורו/או  לא תמכור בזן

 אלא במקרים הבאים:

לנותני שירותים, גם כאלו המצויים מחוץ לישראל, שנשכרו לביצוע שירותים בשם  •

 ;ו/או שירותי החברה החברה או בשם חברות הקשורות אליה, לרבות בקשר עם האתר

ו/או אשר  מבצעות פעולות בשמנושלנו אשר חברות מסונפות ל או לחברות הבת שלנו •

 מסירת המידע כאמור נדרש לשם ניהול עסקי החברה. 

במקרה שתפר תנאי השימוש או מדיניות פרטיות זו או אם תבצע באמצעות האתר, או  •

  ;ניסיון לבצע פעולות כאלה, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ובקשר אית

מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין במקרה של  •

  ;החברה

בכל מקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק גוף או רכוש (לך  •

  ם;לחקירה לחשדות למעשים בלתי חוקייאו לצד שלישי) או בקשר 

חוק, לרבות אם יתקבל בידי ור את המידע לצד שלישי  על פי ת למסאם החברה נדרש •

החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי או 

  .במענה לבקשה מרשות אכיפה או רשות ממשלתית או ציבורית אחרת

וכן במקרה שהחברה תתמזג  -במסגרת תאגיד אחר  פעילותהאם החברה תארגן את  •

עם פעילותו של צד שלישי, הכל באופן מלא או פעילותה גוף אחר או תמזג את עם 

  אודותיך.היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד כאמור את המידע  -חלקי 

 

 של ילדים:פרטיות 
הסכמה הורית לפני שתעשה שימוש בשירותים  קבלל עלייך 18לגיל מתחת  טיןקאם הינך 

לא תיצור קשר או תפנה, באופן מודע, לילדים מתחת לגיל זה ללא הסכמה הורית  בז"ןשלנו. 

שכזו. אם יש לך סיבה להאמין שילד סיפק לנו מידע אישי, אנא צור עימנו קשר בכתובת 

  .הרשומה לעיל ואנו נשתדל למחוק את המידע הזה ממאגר המידע שלנו

 
 :קישורים לאתרים של צדדים שלישיים

ע לך כי מסירת פרטים והרשמה באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך אתה מאשר שידו

שימוש או קישור הקיימים באתר החברה אינם כפופים למדיניות הפרטיות של החברה אלא 

 למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין. 



 
 

 

 

 :שימוש במידע אנונימי
(כהגדרתו להלן) או לגלותו לצדדים שלישיים על פי אנו עשויים לעשות שימוש במידע אנונימי 

"מידע אנונימי" פירושו מידע  .שיקול דעתנו, בין היתר, על מנת לשפר את השירותים שלנו

 שאינו כולל זיהוי של משתמש יחיד, כגון מידע מצטבר אודות השימוש בשירותים. 

 

 :בטיחות מידע
שינוי, חשיפה או , גישה לא מאושרת אנו נוקטים בצעדי בטיחות הולמים כדי להגן כנגד •

לם, אף שיטה או העברה באמצעות האינטרנט ואף שיטת אחסון ואו .הרס של מידע

  .100% -אלקטרוני הינה בטוחה ב

אנו שואפים לשמור על האמינות, דיוק, שלמות ועדכניות של המידע האישי שאנו אוספים  •

מחזיקים במידע האישי שלך רק כל עוד ולהגן על הפרטיות והבטיחות של לקוחותינו. אנו 

הדבר נדרש באופן סביר לשם המטרות אשר לשמן הוא נאסף או כדי לעמוד בכל דרישות 

 .חוק תקף או דיווח אתי או שימור מסמכים

במידה ויש לך שאלות כלשהן לגבי אבטחת מידע והגנה על המידע הפרטי שלך אתה  •

 .מוזמן ליצור איתנו קשר בכתובת שלעיל

 

  :גישה ועדכון מידע אישי
ככל שאתה מספק לנו מידע אישי, אנו מעוניינים לשמור על מידע אישי מדויק. אם תרצה  •

למחוק או לתקן חלק מהמידע האישי שלך, אשר אנחנו עשויים לאחסן, תוכל להגיש 

המייל שלך צריך לכלול פרטים  cira@bazan.co.il: בקשה באמצעות כתובת המייל

 מפורטים לגבי בקשתך.
 

 :אכיפה
אתה מוזמן להפנות אלינו בכל שאלה או חשש לגבי המדיניות או יחסנו למידע אישי על ידי 

 יצירת קשר עימנו כמפורט לעיל. 

 

 

 

mailto:cira@bazan.co.il


 
 

 

 :שינויים במדיניות הגנת הפרטיות הזו

רשאית לעדכן את המדיניות הזו. אנו נודיע לך על שינויים מהותיים בדרך בה אנו  בזן •

מטפלים במידע אישי על ידי שליחת הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני הראשית 

 .באתר שלנו שמסרת כאשר נרשמת או על ידי הצבת הודעה בולטת

 

  :הסכמה לעיבוד
אקטיבי על ידך במסגרת מדיניות שמירת כל מידע אישי שניתן לזיהוי שנמסר לנו באופן 

מבינים לחלוטין ומסכימים באופן חד משמעי למדיניות הפרטיות  הפרטיות הזו, כל המשתמשים

הזו ולאיסוף ועיבוד של מידע שכזה. הסכמה כזו עשויה להיות מוסרת, והיא תיכנס לתוקף החל 

ירותים מעובדים להסרה. השרת אשר עליו מתארח האתר ו/או שדרכו הש המקבלת הבקש

עשוי להיות מחוץ למדינה שבה אתה נגיש לאתר ועשויים להיות מחוץ למדינה בה אתה מתגורר 

ולכן ייתכן שיחולו תקנות או חוקי פרטיות אחרים. חלק מהשימושים והגילויים המוזכרים 

במדיניות שמירת הפרטיות הזו עשויים לכלול מעבר של המידע האישי הניתן לזיהוי שלך 

ר מדינות ברחבי העולם אשר יתכן ויש להם רמות שונות של הגנת פרטיות מאשר למספ

במדינה שלך. על ידי הזנת המידע האישי הניתן לזיהוי שלך באתר, וכחלק מהשירותים, הינך 

מסכים, מכיר, ומאשר, כי אנו עשויים לאסוף, להשתמש, להעביר ולחשוף את המידע האישי 

יניות שמירת הפרטיות הזו. אם אינך מאשר את תנאי מדיניות הניתן לזיהוי שלך, כמתואר במד

 .שמירת הפרטיות הזו, אנא אל תשתמש באתר זה

 
 :שאלות

במידה ויש לך שאלות כלשהן לגבי מדיניות שמירת הפרטיות הזו או חששות לגבי הדרך בה 

או   marks@bazan.co.il -עמנו באנו מעבדים את המידע האישי שלך, אנא צור קשר 

cira@bazan.co.il  
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