מדיניות פרטיות  -אפליקציית  Androidדטה-קאר ישראל בע"מ
מדיניות פרטיות זו נבנתה בכדי לשרת בצורה טובה את אלו אשר דואגים לאופן בו דטה-קאר ישראל בע"מ )להלן" :החברה"( ,ובפרט
אפליקציית  Androidדטה-קאר ישראל בע"מ )להלן" :האפליקציה"( ,עושה שימוש במידע אישי רגיש וגורמים מזהים נוספים של המשתמש
הידועים כ ) ,PII - Personal Identifiable Information -להלן.("PII" :
כמתואר בחוק ,PII ,הינו מידע אשר יכול להוות כשלעצמו או באופן משולב יחד עם מידע נוסף ,גורם המאפשר לזהות ,לתקשר או לאתר
אדם יחיד ו\או לזהות יישות כלשהי במרחב.
בבקשה קרא/י מסמך זה בתשומת לב ,בכדי להבין בצורה טובה כיצד האפליקציה והחברה )להלן" :אנו"( אוספת ,משתמשת ומגינה על
ערכו והגדרתו של ה  PII -במהלך השימוש בה.
איזה מידע האפליקציה אוספת ממשתמשיה במהלך השימוש ?
האפליקציה שומרת באופן מקומי בלבד ,כלומר  -בגוף זיכרון המכשיר ,את שמו של המשתמש והמסמכים שיצר שהם בבחינת פועל יוצא
ועיקרו של השימוש באפליקציה.
שמו של המשתמש אינו עובר וידוא .כלומר ,אין האפליקציה בודקת שאכן מדובר בשמו האמיתי ומידע זה שמיש אך ורק לרווחתו של
המשתמש וכחלק ממתן שירות היסוד של האפליקציה.
מתי האפליקציה אוספת את המידע?
המידע נאסף על ידי האפליקציה בהתאם לדרישת המשתמש ,בעת בחירתו בשימוש באחד משירותיה המבקשים מידע מתאים.
האם האפליקציה מחייבת את המשתמש לספק מידע כלשהו?
אין האפליקציה מחייבת את המשתמש להזין ו\או לספק מידע כלשהו במהלך השימוש בה .זאת אומרת  -המשתמש שולט באופן מוחלט
בערכו של המידע ,כלומר אם יהיה אמיתי או מזויף וכן במועד בו יוזן כנתון לאפליקציה  -אם בכלל.
מדוע האפליקציה משתמשת במידע שסיפק המשתמש?
האפליקציה משתמש במידע המסופק ע"י המשתמש לצורך מתן שירות ושיפור יכולות האפליקציה עבור המשתמש.
כיצד מגינה האפליקציה והחברה על המידע שלך?
● אין אנו מסנכרנים ו\או מאמתים את המידע עם שירות חיצוני ו\או שומרים אותו במקום אחר פרט לזיכרון מכשירך.
● אין אנו מבצעים הכלאה ו\או בדיקת חפיפה כלשהי לצורך העצמת איכות המידע שברשות האפליקציה.
● אין מבקשת האפליקציה כל מידע הקשור במתן יכולות ביצוע תשלום כספי כדוגמת פרטי כרטיס אשראי.
● אין מציגה האפליקציה פרסומות מותאמות אישית או תוכן פרסומי בכלל.
● אין עובדת האפליקציה עם שירות צד ג' כלשהו המפר ו\או יכול להפר בעתיד אחד או יותר מהעניינים המובאים לאור במסמך זה.
שינויים עתידיים
במידה ויחול שינוי באופן בו אנו נוהגים בפרטיותך ,יובאו הדברים לאור ומסמך זה יעודכן בהתאם.
פרטי התקשרות
אם ישנן שאלות כלשהן בדבר הנושאים המוצגים במסמך זה ,תוכלו ליצור קשר באמצעות הפרטים הבאים:
דטה-קאר ישראל בע"מ  -סחרוב  ,11ראשון לציון מיקוד 75707
טל'03-9524452 :
פקס03-9525335 :
דוא"לdatacar@datacar.co.il :
מסמך זה נערך לאחרונה בתאריך .3.3.2017

