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 מדיניות פרטיות 

  

 מדיניות פרטיות 

המשתמשים באתרי האינטרנט שהיא  פרטיותמכבדת את "( החברהטריפל סי מחשוב ענן בע"מ )להלן "מאחר ש

 ביחס להגנת הפרטיות באתרים. לפרסם את מדיניותההחברה  החליטה"(, האתרים"-)להלן ומפעילהמנהלת 

במידע,  החברהמשתמשת מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתרים, וכיצד 

 ידה בעת השימוש באתרים. -נאסף עלהידי המשתמשים באתרים או -הנמסר לה על

 

 כללי

 ינו:עליך, המידע שעשוי להגיע אלבעת שימוש בשירותי האתרים נאסף מידע 

מוצרים ושירותים כל מידע שתמסור לנו דרך האתר: טפסי הרשמה, מידע, השארת פרטי התקשרות,  .א

  . וכיו"באמצעי התשלום ששימשו אותך, , שרכשת או ביקשת למכור

 ם.שירותים באתרישתבצע רכישת מוסר ביודעין, לדוגמה בעת  שאתהזהו המידע 

תקשורת, הזדהות )של המחשב( ומידע הקשור למשאבים שונים מידע הקשור בנתוני גלישה, מיקום, נתוני  .ב

 בהם תשתמש בגלישה.

 מידע לגבי תקשורת שתבצע מול גורמי צד ג', בתוך האתר. .ג

 

 רישום לשירותים 

רק ממך תבקש ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתרים או בעת רכישת מוצרים בהם, החברה 

  אספקת השירותים או לרכישת המוצרים.במישרין לאת המידע הנחוץ 

 מידע השימוש ב

 החברה  מכבדת את המידע שמסרת ולכן נוקטת בכל התהליכים הסבירים, על מנת להבטיח את סודיות המידע שלך.

החברה משתמשת בשרתים מאובטחים על מנת להבטיח אחסון ראוי למידע. אנו משתמשים בהצפנה, כדי להגביר 

 נתוני עסקאות.את רמת האבטחה עבור 

לספק את פתרונות האבטחה ההדוקים וההרמטיים הניתנים, הגלישה באינטרנט עדיין אינה בטוחה  ולצד ניסיוננ

במאת האחוזים ולצערנו, איננו יכולים להבטיח באופן מלא את שלמות המידע ואת בטיחותו. על כן, המידע הנמסר 

 .לאתר הינו באחריות הגולש, ובאחריותו בלבד

 – , ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דיןבמידע שנאסף השימוש

 כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים, ולהתאימם ככל שניתן להעדפות 

המשתמשים. המידע שישמש את אתרי החברה לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך 

 אישית.

  לך להשתמש בשירותים השונים באתריםכדי לאפשר. 

http://www.ccc.co.il/


 טריפל סי מחשוב ענן בע"מ
 

 

 
 

 4934829 תקוה-פתח, 7056, ת.ד. 49הסיבים , פארק ינאי טריפל סי.בית 
 www.ccc.co.ilאתר:   *6440* שרות: 6400: מכירות 9201200-03טלפון: 

 2עמוד מספר 

 .לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים 

  אתרי החברה רשאים לשלוח אליך מידי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיהם וכן חומר שיווקי

ופרסומי אחר, לרבות של צדדים שלישיים. מידע כזה ישוגר אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת 

יע לחברה על רצונך להיות מוסר מרשימת תפוצה רלוונטית, זאת בדרך המפורטת על גבי הדואר תוכל להוד

 שיישלח אליך. עם זאת, אתרי החברה לא ימסרו את פרטיך האישיים למפרסמים.

 .ליצירת קשר אתך במקרה הצורך 

  שלישיים, אלא לשם תפעולם התקין ופיתוחם של האתרים, המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים

 ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מידי פעם.

  לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלוונטיים

 באתרי החברה

 מסירת מידע לצד שלישי 

על פעילותך באתר אלא במקרים  לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף החברה

 המפורטים להלן: 

 פי דין למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי, או אם יתקבל אצל -אם החברה תהא מחויבת על

 החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך כאמור.

 ועברו הפרטים הנחוצים לצד כאשר תרכוש מוצרים או שירותים באתרים מאת צדדים שלישיים, אז י

השלישי לצורך אספקת המוצרים/השירותים ושמירת קשר עמך. כמו כן, במקרה שבו תשתתף בפעילות 

אחרת המשותפת לחברה ולצד שלישי, אז אפשר וגם הצד השלישי יהיה רשאי להיחשף למידע הנוגע 

 לגלישתך והשתתפותך בפעילות האמורה.

 בהם,   נאי השימוש באתרי החברה ו/א באיזה מהשירותים המוצעיםבמקרה שתפר ו/או תנסה להפר את ת

 או במצב בו תפעל באתרי החברה ו/או בקשר אליהם ולפעילותם בניגוד לדין.

 .בכל מחלוקת, תביעה, או הליך משפטי, אם וככל שיהיו בינך לבין החברה 

 ק משמעותי לך או לצד , כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע גרימת נזתהיה סבורה בכל מקרה שהחברה

 שלישי.

  אתרי החברה יהיו רשאים להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתרים לחברות

 קשורות אחרות, ובלבד שהן תשתמשנה במידע זה בהתאם למדיניות פרטיות זו.

 ,או גם  אתרי החברה צפויים לאפשר לך לעשות שימוש באפליקציות ויישומים שונים באתרי החברה

(, אשר עשויות ליידע צדדים שלישיים, לרבות Facebookבאתרים אחרים )כגון אתר רשת חברתית 

גולשים אחרים באתרי רשתות חברתיות, על כך שנחשפת או קראת תכנים מסוימים שפורסמו באיזה 

כי הובא  מאתרי החברה. מובהר בזה, כי בעצם אישור האפליקציה או היישום הרלוונטי על ידך, הנך מאשר

 הדבר לידיעתך וכי לא תהיה לך כל טענה כלפי החברה בענין זה.
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Cookies 

( לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים Cookiesמשתמש ב"עוגיות" ) החברה  אתר

אבטחת סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי 

 .מידע

, על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ cookiesעומדת בפניך אפשרות להימנע מיצירת 

העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים 

 והיישומים באתרי החברה או באתרי אינטרנט אחרים. 

 ידע אבטחת מ

לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את עדכניים מערכות ונהלים  החברה מיישמת באתריה

יהיו  יה לא מתחייבת ששירותהחברה מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, -הסיכונים לחדירה בלתי

 מורשית למידע המאוחסן בהם. -חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי

 קישורים באתר

באתר קיימים קישורים לצד שלישי, בין אם בלינקים או פרסומות. איננו מכירים את תנאי הפרטיות של אותם 

גורמים שלישיים, אין לנו שליטה על המדיניות שלהם ואיננו אחראים להם. אנו מציעים לך לברר את מדיניות 

 הפרטיות באתרים אלו, לפני שתבחר לחלוק אתם מידע כלשהו.

 יצירת קשר

חשוב לנו שתבין היטב את מדיניות הפרטיות שלנו ושתחוש בנוח כשאתה גולש באתר שלנו. אם יש לך שאלות נוספות 

 cccmail@ccc.co.ilאו הבהרות, נשמח אם תיצור איתנו קשר בכתובת 
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