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מדיניות פרטיות

מדיניות הפרטיות של החברה וגילוי מידע

בכדי להשתמש באתר ובשירותים ,את חייבת ראשית להכיר ולקרוא את מדיניות הפרטיות המפורטת להלן .אין לעשות שימוש באתר או
בשירותים אם אינך מקבלת את מדיניות הפרטיות של החברה ,כפי שהיא מופיעה בעמוד זה וכפי שהיא מתעדכנת מעת לעת.
 .2איסוף וקבלת מידע
בעת השימוש באתר ייאסף מידע עליך כמשתמשת רשומה או כמשתמשת שאינה רשומה ,שאינו מידע אישי ,כגון מוצרים ושירותים
שבהם התעניינת ואו נרכשו ,מידע או פרסומות שנקראו באתר ,העמודים שנצפו ,אמצעי התשלום שנעשה בהם שימוש ,מקום המחשב
שבאמצעותו ניגשת לאתר ,שם ספק שירותי האינטרנט ,כתובת פרוטוקול האינטרנט ( )IPהתאריך והשעה של הגישה לאתר; כתובת
האינטרנט של האתר שממנו הגעת ישירות לאתר וכיו"ב .מידע זה נועד לעזור לשפר את חווית השימוש באתר ,לנתח באופן סטטיסטי
את הפעילות באתר ,לנהלו באופן מיטבי ,לאמת פרטים הכרחיים וכן לצורכי אבטחת מידע .את מכירה בכך שלחברה יש הזכות לעקוב
אחר כל שימוש באתר ובשירותים שלו ,על ידי העובדים או הקבלנים שלו בכל זמן ולהחזיק במידע זה לשם מעקב וניתור ולניתוחים
סטטיסטים של החברה.
האתר משתמש ב"עוגיות" ) (Cookiesלצורך תפעולו השוטף והתקין ,ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר,
לאימות פרטים ,כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע" .עוגיות" ) (Cookiesהן קבצי טקסט ,שהדפדפן
שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה .חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגרי את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב
שלך .המידע ב  - Cookiesמוצפן ,והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שמחשבי החברה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור
בהם.
אם אינך רוצה לקבל "עוגיות" תוכלי להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך .לשם כך נא היוועצי בקובץ העזרה של הדפדפן.
שימי לב  ,עם זאת ,שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכלי להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט
אחרים .בנוסף לכך ,את יכול למחוק את ה - Cookiesבמחשבך בכל רגע .מוצע שתעשי כן ,רק אם את משוכנעת שאינך רוצה שהאתר
יותאם להעדפותיך.
פרטי משתמשת שסיפקת ,וכל מידע נוסף שיצטבר אודותיך באופן שעשוי לזהות אותך אישית ,מידע על דגימות שהעברת וכן תוצאות
הבדיקות במידה והעברת דגימות במסגרת השירותים ("מידע אישי") יישמרו במאגר המידע של החברה ,בהתאם להוראות החוק
הרלוונטיות ,למעט פרטי כרטיס אשראי ותשלום אשר אינם מוחזקים ואינם נשמרים על ידי החברה .החברה נוקטת במדיניות אבטחת
מידע קפדנית לשמירת חיסיון המידע של לקוחותיה בהתאם להוראות הדין .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מיימילק תנקוט בכל האמצעים
הסבירים בתעשייה על מנת להבטיח כי מידע אישי שלך יישמר בסודיות.
למעט במקרה שבו את מעוניינת לקבל הרשאה לקבלת שירותים באתר כמשתמשת מורשה ,אינך חייבת למסור מידע אישי כלשהו
למיימילק ומסירתו תעשה בהתאם לרצונך לשם רישום לאתר או לשם קבלת שירותים.
במידה ואישרת זאת במהלך תהליך הרישום באופן מפורש (על ידי לחיצה או סימון במקום המתאים) או ההזמנה או במשך השימוש
באתר ,מידע שיווקי ופרסומי עשוי להישלח אלייך מפעם לפעם בדואר אלקטרוני ,ניתן לבטל זאת בכל עת על ידי יצירת קשר באתר.
החברה לא תעביר למפרסמים את המידע האישי שלך.
 .3אופן השימוש במידע המתקבל והנאסף
השימוש במידע האישי ובמידע אחר אודותיך יעשה אך ורק למטרות המפורטות להלן ,בכפוף להוראות כל דין:
א .כדי לספק לך שירותים שונים באתר ,לרבות יצירת אזורים אישיים באתר שבו יוצגו תוצאות בדיקות ,המלצות ממוחשבות,
המלצות מותאמות אישית והמלצות כלליות וכן כדי לאפשר רכישת מוצרים ושירותים באתר.
ב.

כדי לשפר ולהעשיר שירותים שונים ואת התכנים המוצעים באתר ,כדי ליצור שירותים חדשים המתאימות לדרישות
המשתמשים באתר וציפיותיהם ,וכן לשנות או לבטל שירותים קיימים.
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ג.

לצורך יצירת מאגר מידע אנונימי לגבי הרגלים שונים והרכב חלב אם ,וזאת רק לאחר אישור מפורש שלך להצטרף למאגר.
השימוש במאגר ייעשה לצרכי ניתוח ,בקרה או מחקר ופיתוח .בנוסף ,החברה עשויה לשתף באינפורמציה אנונימית ובלתי
מזהה זו ארגונים שאינם למטרות רווח או שותפים מסחריים למחקר.

ד.

להתאמת המודעות שי וצגו לעיניך בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך .המידע שישמש את החברה לצורך כך לא
יזהה אותך אישית בשם ,ת.ז או בכתובת .אולם ייתכן ומידע זה ,שאינו מזהה אותך אישית ,יעבור לצדדים שלישיים ,לרבות
מפרסמים.

ה.

ליצירת קשר אתך דרך האתר או באימייל לשם מתן השירותים ,לווי בשלבים שונים בתהליך כחלק מהשירותים או בנוסף
לשירותים או לאחר סיום השירותים להפצת מידע נוסף רלוונטי לרבות פרסום.

 .4זכות עיון במידע ובקשה לשינוי או מחיקה
את זכאית לדרוש בכתב כי מידע אישי שאינו נכון ,שלם ברור או מעודכן יתוקן או יימחק ממאגר המידע ,וכן את זכאית לבקש בכתב כי
החברה תמחק מידע שבמאגרי החברה המשמש לצורך פניה אישית אליך .החברה תמחק את המידע הדרוש לה כדי לפנות אליך לצורך
פניה אישית ,בהתאם לדרישתך .מידע הדרוש לחברה לניהול עסקיה ,כגון תיעוד פעולות אישיות מסחריות ואחרות שבצעת באתר ,יוסיף
להישמר בחברה על פי דין אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך .על מנת לפנות לחברה אנא פני בכתב באימייל לכתובת הבאה
 contact@mymilklab.comאו לכתובת משרדי החברה רחוב חבצלת השרון  73הרצליה.
 .5שיתוף במידע
החברה אינה מפרסמת או חולקת את תוצאות הבדיקות שלך (אלא באופן אגרגטיבי ,מעובד ולא מזהה אותך באופן אישי) או מידע אישי
אחר מבלי לבקש ולקבל את רשותך המפורשת לעשות כן ,מראש ,אלא אם היא נדרשת לעשות כן על פי חוק .את מסכימה כי החברה
רשאית לשמור ולחשוף מידע אישי לרשויות חוק וגופים נוספים אם היא נדרשת לעשות כן על פי חוק ,הוראת בית משפט או גוף מוסמך
אחר על פי דין או תוך אמונה בתום לב שחשיפה כזו נדרשת באופן סביר בכדי (א) לעמוד בדרישות של הליך משפטי (כמו צו בית משפט,
חקירה של רשות מדינתית) או מחויבויות אתיות של החברה או ממחויב ויות אחרות הנובעות מכללים מקצועיים ,חוקים או תקנות (ב)
בכדי לאכוף את תנאי השירות (ג) בכדי להגיב לטענות שתוכן מפר זכויות של צדדים שלישים (ד) להגן על זכויות ,רכוש ובטחון אישי של
החברה ,עובדיה ,קבלניה ,משתמשותיה ,לקוחותיה והציבור או (ה) במקרה שהחברה סבורה ,כי מסירת המידע נחוצה כדי למונע נזק
חמור לגופך או לגופו של צד שלישי .במקרה זה החברה תודיע לך באימייל או לכתובת שסיפקת לאתר במסגרת פרטי משתמשת ,אלא
אם כן הודעה כזו תפר חוק או צו בית משפט.
מדיניות פרטיות זו הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר ותקרא ותחשב כחלק אינטגרלי מהם.
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