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 פרטיותוהצהרת מדיניות 

  .וידיעות אחרונות בע"מ ידיעות אינטרנטברוכים הבאים למדיניות הפרטיות של 

גולשים האודות  ,אוספים ואמקבלים  וחננשא במידעמשתמשים  נסביר כיצד אנחנו זו,מדיניות פרטיות ב

אתר  ,www.ynet.co.il) )בכתובת: ynet: אתר שלנו אינטרנטהבאתרי באפליקציות )יישומונים( ומשתמשים הו

+, Ynet, יישומון Ynet, אפליקציית ynetאתרים נוספים הקשורים לאתר , Ynet ,+winwin ,ynetnewsהפרימיום 

   (."האתרים" – להלן)ואפליקציית העיתון ידיעות אחרונות 

   .דיייופן מאחר באתרים, בא שימושאת הגלישה וכל  הפסק נאא, זו פרטיות מדיניות לתנאי מסכים אינךאם 

 כללי

ידי כל -על, באתריםאחר שימוש כל או  , העלאת  תכנים,גלישה או כל צפייהבל וחתו ,זו מחייבתמדיניות פרטיות 

 "המשתמשים באתרים"(. -"שימוש" ו -)להלן  מכשיר, אפליקציה )יישומון( או כל אמצעיאמצעות באדם, ו

  ע. מידאו כל שימוש אחר ב ההפק ,איסוף ,מסירתל הסכיםלחובה חוקית, אין 

סירת והפקת משמירת, לו ,במלואה למדיניות פרטיות זו ךמסכים מרצונ אתה ,יםבאתר אחר שימושגלישה או בכל 

 . במדיניות זוכמפורט ולכל שימוש אחר במידע מידע, הה של העברעיבוד ול ,המידע

אתה משתמש שאו  ,שנים לפחות 18מצהיר ומתחייב כי גילך הינו  אתהבכל גלישה או שימוש אחר באתרים, 

  .במלואה זו פרטיות למדיניות הסכמתובו, טרופוס שאחראי עליך(ושל אחד מהוריך )או אפ באתרים באישורו

או לאבטחת  מידעאו בכל נושא אחר הקשור ל ,לצורך מימוש זכויותייךולמדיניות פרטיות זו,  קשרבכל שאלה ב

 1 מוזס נח רחוב, אינטרנט ידיעות לקוחות שירות מחלקתבכתובת:  03-6082222 בטלפון ,אלינו ותפנל יתןנ ,המידע

 .i.co.il-service@y, בכתובת או במייל ;ציין: עבור שירות לקוחות()ל 6932466-03שמספרו:  בפקס ;לציון ראשון

  מופנית ומתייחסת לנשים ולגברים כאחד, ומנוסחת בלשון זכר למען הנוחות בלבד. פרטיות ה מדיניות

  .2019 אוגוסט חודשב לאחרונה עודכנה זו פרטיות מדיניות

  מידעבמשתמשים  חנווכיצד אנ ,באתרים אוספים חנואנשמידע ה סוגי

 ממך להזין קשבנש פרטי מידע

: יםנים שושירותלהשתמש בשתוכל כדי מה, או רשהליך ה במסגרת ,פרטיםזין שת נבקשבחלק מהאתרים 

את  ."השירותים"( –להלן ) שונות, וכדומהרשת פעילויות פורומים, מוצרים,  מכירת ורכישתמשחקים, מבצעים, 

  : אלו למטרות בהם ונשתמשבמאגרי המידע שלנו,  אנחנו נשמור ןהפרטים שתזי

 כתובת מיילכתובת, דרכי התקשרות, טלפון, מספר שם מלא, מספר תעודת זהות,  .1

לשפר את ו שירותים השוניםאתרים ובכדי לאפשר לך להשתמש ב כדי ליצור איתך קשר,נשתמש  זהמידע ב

ניוזלטרים,  ,, מידע שיווקיודיוור ישיר אלו, כדי לשלוח אליך עדכוניםחווית השימוש שלך באתרים ובשירותים 

וכדי לאפשר לך לפרסם מידע , פילוח ושיפור השירות, לצרכי ניתוח, שייתכן שיענייננו אותך והצעות פרסומיות

 באתרים )במסגרת שירותים שמציעים אפשרות זאת(. 

 תשלוםאמצעי פרטי  .2

אך אנחנו נשתמש במידע זה, זין פרטי כרטיס אשראי, או אמצעי תשלום אחרים. שתבקש נבחלק מהאתרים 

  ורק לצורך הרכישות שתבצע באתרים, ולא לכל מטרה או עניין אחר.

http://www.ynet.co.il/
mailto:service@y-i.co.il


 

2  
L/60001/1860/7198345/6 

 , ותכנים אחרים שתפרסם באתרים(טוקבקיםתגוביות )תמונות, מכרת,  ת אורכשש פרטי מוצרים .3

הודעות, תמונות, תגוביות )טוקבקים(, ותכנים אחרים. אנחנו נשתמש ולהעלות  תוכל לפרסם ,בחלק מהאתרים

, פילוח ניתוח, בקרה, ניהול כי, לצורולהשתמש באתרים ם את התכניםכדי לאפשר לך לפרס פרטי מידע אלו,ב

, וכדי לאפשר לך צרכים שיווקייםלוהפרסומות שיוצגו לך, להתאמת התכנים , ושיפור חווית השימוש באתרים

 . לפרסם מידע באתרים המאפשרים זאת

 אודותיך אנחנו אוספים מידע ש

  : למטרות אלומשתמשים בו , ובאתרים המשתמשיםמידע אודות ושומרים מפיקים אנחנו 

דפי בהם צפית, מידע ופרסומות שנתוני שימוש,  , ניטור הרגלי גלישה,ושירותים שעניינו אותךהצעות  .1
 התעניינות תחומי מוצרים שרכשת,שבהם גלשת,  אינטרנט

כדי להתאים את התכנים והפרסומות שיוצגו לך, להעדפותיך ולתחומי ההתעניינות  אנחנו נשתמש במידע זה

וכן לצורך והצעות פרסומיות שייתכן שיעניינו אותך,  ,, מידע שיווקיודיוור ישיר כדי לשלוח אליך עדכוניםשלך, 

 .ניהול ושיפור חווית השימוש באתריםפילוח, בקרה, 

ובאמצעי ניטור אחרים, ראה את הפרק  cookies-אנחנו עושים בלשימושים ש להרחבה ופירוט נוסף, בקשר

 .בהמשך מדיניות זו cookiesהעוסק ב

 שפה, סוג דפדפן  ,סוג והגדרות המכשיר, , מספר הזיהוי של המכשירIP, כתובת , מסלול תנועהנתוני מיקום .2

להעדפותיך ולתחומי ההתעניינות  ,כדי להתאים את התכנים והפרסומות שיוצגו לך אנחנו נשתמש במידע זה

והצעות פרסומיות שייתכן שיענייננו אותך, וכן לצורך  ,, מידע שיווקיודיוור ישיר כדי לשלוח אליך עדכונים שלך,

   חווית השימוש באתרים. ניהול ושיפורפילוח, בקרה, 

 באמצעות אותות) שהאפליקציה אינה פועלתכגם אם אתה משתמש באפליקציה שלנו, נתוני מיקום ייאספו 

GPS למנוע את איסוף נתוני המיקום  אתה יכול(. המכשיר שבו מותקנת האפליקציהישלח, ממידע אחר שי וא

 . ת בהתאם להוראות היצרן של המכשירבאמצעות שינוי ההגדרו ,בכל עת, מהמכשיר

 ממפרסמים ומהשותפים העסקיים שלנו  מידע .3

יתר הגופים והחברות בקבוצת ידיעות עסקיים שלנו ושל -ייתכן שנקבל מידע אודותיך, ממפרסמים ושותפים

להעדפותיך ולתחומי  . אנחנו נשתמש במידע זה כדי להתאים את התכנים והפרסומות שיוצגו לך,אחרונות

עדכונים ודיוור ישיר, מידע שיווקי, והצעות פרסומיות שייתכן שיענייננו ההתעניינות שלך, כדי לשלוח אליך 

 ושיפור חווית השימוש באתרים. אותך, וכן לצורך בקרה, פילוח, ניהול

תובת דואר אלקטרוני ומספר ותמונת פרופיל, טווח גילאים, מין, כתמונות ו ,ע מרשתות חברתיות: פרטיםמיד .4
 בינך ובין אתרי הרשתות החברתיות שוסף, בהתאם להסכמות , ומידע נמזהה )שניתן לכל משתמש(

ברשתות חשבונות קישורים לן הפייסבוק שלך, או חשבוקישור של באמצעות  בחלק מהאתרים, השתמש ל ניתן 

חברתיות אחרות. במקרים אלו, ייתכן שיועבר אלינו מידע אודותיך, בהתאם לתנאי השימוש וההרשאות 

להעדפותיך  נשתמש במידע זה, כדי להתאים את התכנים והפרסומות שיוצגו לך, וחנאנ .נותיךשקבעת בחשבו

כדי לשלוח אליך עדכונים ודיוור ישיר, מידע שיווקי, והצעות פרסומיות שייתכן ולתחומי ההתעניינות שלך, 

 ניהול ושיפור חווית השימוש באתרים.פילוח, שיענייננו אותך, וכן לצורך בקרה, 

  .נושלהמידע  יבמאגרייאסף, יופק ויישמר, יך, המזוהה אודותהמידע 
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 שייתכן(, מקושרים"האתרים ה" -להלן שאינם בשליטתנו ) אינטרנט לאתרי יםקישור יםכולל שלנו האתרים

 באתרים אחרשימוש  וכל. מסירת פרטים, בהם למשתמשים בקשר מידע ומפיקים משתמשים, ואוספים

 שליטתנו או אחריותנו.  תחת ואינם, המקושריםתרים האוהפרטיות של  השימוש תנאיל כפופים, המקושרים

על , ולספק לך את השירותים שימוש באתריםאת הלאפשר לך ורך על הצ מבוססיםיך, המידע אודותועיבוד שמירת 

 על האינטרסים הלגיטימיים שלנו בהפעלת האתרים.או הסכמתך, 

  לגורמים נוספיםמידע העברת 

 :לצדדים שלישייםהעברת מידע 

באמצעות  גם) יםהאתר די לתמוך ולהפעיל אתכו, זו והשימושים המפורטים במדיניות פרטיותמטרות ה צורךל

, וכן לגורמים אחרונות ידיעות קבוצתב אחרים גופיםללחברות ואודותיך, עביר מידע ייתכן שנ(, "ענן שירותי"

 .ומחוץ לגבולות ישראל בישראל -וספקי שירותים שונים נוספים 

 :במקרים אלוגם , לצדדים שלישייםעביר מידע נייתכן ש

 בהודעת מכירה, תוכן מטעמך, או בכל פרסום אחר שתעלה לאחד מהאתרים) אתה תפרסם את המידעשבמקרה  .1

 ;(שלנו

 . של צדדים שלישיים ,כדי להתאים עבורך מודעות פרסומת ותכנים שונים .2

ר יבנע, של גורמים אלו בפעילויות תשתתף, או לנותוכן שהמסחר וה שירותים משותפי או מוצרים תרכושאם  .3

ושמירת הקשר  ,פעילותהניהול  ואהשלמת תהליך הרכישה  צורךלאודותיך, המידע הדרוש להם את  נולשותפי

 ;איתך

או , שירותיםלההצטרפות לאתרים או  מיהוראות הסכאת  וא, םיבמקרה שתפר את תנאי השימוש באתר .4

 ;צע פעולות הנחזות כמנוגדות לדיןבתבמקרה ש

מורה לנו למסור את שטי או הוראה רגולטורית, ופיקבל צו שאם נ, או ינובינך לבני במקרה שיתעורר סכסוך .5

 ;המידע

מזג את פעילות נאו  ,אחרתמזג עם גוף נאו ש ,פעילות האתרים במסגרת תאגיד אחרנארגן את במקרה ש .6

 .יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זוהגורם האחר, ובלבד ש –גורם אחר האתרים עם פעילותו של 

 

   ם:ינה ,מידעאליהם שנעביר יתכן שהצדדים השלישיים 
 
 השירותיםספקי  ובכלל זאתחברות וגופים בקבוצת ידיעות אחרונות, , וכן התוכן שלנומסחר והשותפי  .1

 .של החברות והגופים בקבוצה והיועצים השונים

 לפרטים שתפרסם באתרים )למשל בטוקבק )תגובית(, או במודעה למכירת מוצר(. פושייחש גורמים .2

 גישה למידע. להם יורו להעניק רגולטורי כלשהו,גוף או  שערכאה שיפוטית גורמים .3

היה כפוף למדיניות ימקבוצת ידיעות, ובלבד ש תאגידיתמזג עם או  ,פעילות האתריםכל גורם שירכוש את  .4

 פרטיות זו.

מדיניות חוק ותנאי ההעברת המידע תבוצע בהתאם ל, אל מחוץ לגבולות ישראלאודותיך מידע נעביר שבכל מקרה 

  .זו

 

 והודעות פרסומיות ישיר דיוור
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העלאת ופרסום בשתזין )בהרשמה לשירותים או לאתרים, ברכישת או מכירת מוצרים,  הקשר נשתמש בפרטיו חנאנ

לך הצעות ולשלוח (, כדי לשמור איתך על קשר, להציע תקשרותבכל מקרה אחר שבו תזין פרטי ה ואתכנים מטעמך, 

ודיע לך הודעות שונות הכן כדי לרסומת ודברי פניוזלטרים, עדכונים,  ,, דיוור ישירמגורמים שונים תכנים שיווקייםו

 . "דיוור"( –)להלן ולאתרים  בקשר לשירותים

, SMSודעות , ה push notifications,או מתפרצות קופצות באמצעות דואר אלקטרוני, הודעותאת הדיוור נשלח אליך 

 .ובכל דרך תקשורת אחרת

 

מרשימת התפוצה,  ךלבקש להסיר את שמו אלינואתה יכול לפנות לקבל דיוור פרסומי,  אתה לא רוצהאם 

 :תפניה לכתוב ידי-עלאו  ח אליך,רסומת אלקטרונית שתישלכל הודעת פשיופיע בבאמצעות לחיצה על קישור 

או  ,service@y-i.co.il, בכתובת או במייל ;ראשון לציון 1מחלקת שירות לקוחות ידיעות אינטרנט, רחוב נח מוזס 

בהתאם מרשימת התפוצה,  פרטיךאת  אנחנו נסיר 6082222-03ירות בטלפון מספר: מוקד השבאמצעות פניה ל

 .1981-ולחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1982-לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, תשמ"בלבקשתך, 

 

,  (Push notification) הודעות מתפרצותהתראות, עדכונים ו ךילאנשלח באפליקציות שלנו )יישומונים(,  תשתמשאם 

 .האפליקציה אינה בשימוש, באמצעות שרתי המכשיר שעליו מותקנת האפליקציהשגם כ ,לרבות צלילים

י הגדרות שינו ידי-עלבכל עת, , לבטל או לעדכן את האפשרות לקבל הודעות מתפרצותורשאי,  אתה יכול

 .שברשותךהאפליקציה במכשיר 

 

  ךאודותיעד מתי נשמור את המידע 

לצורך  לאחר מכןהתקופה שבה תשתמש באתרים או בשירותים שלנו, ו מהלךב ,יךודותאמידע ה אתאנחנו נשמור 

 .אחר, בהתאם לתנאיה של מדיניות זו דיווראו  ,עדכוניםו הצעותמשלוח אספקת השירותים, ו

זכויותינו המשפטיות, וכן לצורך שמירה על להגנה ומשך התקופה הנדרשת לבגם יך את המידע אודות נשמוראנחנו 

 ותנאי השימוש באתרים.  זו פרטיותמדיניות אכיפה של מניעת הונאה או תרמית,  עמידה בדרישות הרגולטוריות,

  במידע   שלך זכויותה -

 מידעב עייןהזכות ל .1

אפשרות אין . אליך יךמזוהה ומשושששמור במאגרי המידע שלנו, ו ,יךבמידע שנאסף אודות זכאי לעיין אתה

 . ומשוייך אליך לעיין במידע שאינו מזוהה

  ן מידעוקיהזכות לת .2

אלינו, בבקשה מפורטת  לפנות ניתןאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן,  יךאודותנשמר שהמידע ש מצאת אם

 לתיקון או מחיקה של המידע. 

אנחנו נבחן את . מסמך זה ו שלפרטי הקשר המופיעים בתחילת באמצעותאלינו,  ותפנל ניתןלמימוש זכויות אלו, 

נסרב לבקשתך, תוכל לערער לבית משפט השלום, בהתאם אם . בחוקפנייתך, ונשיבך בהתאם למועדים הקבועים 

  להוראות הדין.

 בטל הסכמה הזכות ל .3
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 את הפרקראה  ,לפירוט נוסףאתה זכאי, בכל עת, לבטל את הסכמתך לקבלת דיוור, בפניה מתאימה אלינו. 

 העוסק בדיוור ישיר והודעות פרסומיות.  

  זכויות נוספות בקשר למידע .4

עיבוד  תקוהפס תלהגבלמידע,  תקימח: זכויות לאודותיך בקשר למידע ,זכאי לזכויות נוספות שאתהייתכן 

הקשורים למדיניות פרטיות בנושאים אחרים , או פניות בנושאים אלולמידע לגופים אחרים.  העברתלמידע, 

. אנו נבדוק את פנייתך, ונשיבך של מסמך זה וי הקשר המופיעים בראשית, ניתן לפנות אלינו באמצעות פרטזו

 .בהתאם

 לנו שדרושונשמור מידע  נוסיףבכל מקרה  אנחנובכל דרך אחרת,  בקשתךנקבל את  או, מידע נתקן, נמחק אם גם

 זכויותינו על ולשמירה להגנה לנו דרוש אשר מידע וכן, פעולות תיעוד לרבות, ועסקינו האתרים ניהול לשם

 זו פרטיות מדיניות של ואכיפה, תרמית או הונאה מניעת, הרגולטוריות בדרישות עמידה לצורך או, המשפטיות

 .באתרים השימוש ותנאי

דואר כתובת הלהגנת הפרטיות ב, ניתן לפנות לרשות זו פרטיותנוגע למדיניות או ב יךזכויותגע לבנולתלונות 

  .PPA@justice.gov.il :אלקטרוניה

 אבטחה והגנת מידע

יחד עם . לאבטחת מידעשונים מערכות ונהלים  יםמיישמכדי להגן על המידע, ו משקיעים מאמצים רבים וחנאנ

ן נאיואו גישה בלתי מורשית,  בפני כל חדירהלחלוטין  חסינות אינן, שלנו מידעהואבטחת  הגנההמערכות זאת, 

, שימוש בלתי מורשה, חדירה בעקבות לך גרםיינזק ש בקשר לכל באחריות, ישאנלא אנחנו . תחלטמעניקות הגנה מו

  .יםאו מהאתר נוממאגריגניבת מידע  או

סכנות מגוון עלול לחשוף אותך ל - קשורים בהםבתכנים ו יםבתכנים שהועלו לאתר ,ים השוניםבאתר שימושכל 

שימוש ה .חדירה למחשב או לטלפון הנייד, וירוסים, תוכנות זדוניות וכדומה :הכרוכות בשימוש באינטרנט

ו חנבלבד. אנו באחריותך או בתכנים קשורים בהם, הינ יםתכנים שהועלו לאתרבו ים, בשירותים השונים,באתר

  .כל שימוש באתרים ובשירותים לפני, יםאבטחה מספקאמצעי תוכנות הגנה והתקין ך, לממליצים ל

sCookie , ידי צדדים שלישיים-ניטור ובקרה, ופרסום עלמערכות 

 ,פיקסלים ("web beacons") ""משואות רשת(, "Cookies") "עוגיות"ועושים שימוש ב כוללים השירותיםוים האתר

  .ומנטרות את השימוש באתריםות שאוספות מידע נוספמערכות ו

 מידע שמירתות מאפשרו, )או המכשיר( בזיכרון המחשב שמרותשנאותיות ומספרים,  שלמחרוזות הן  "עוגיות"

כרון המחשב יישמרו בזואחרות  שלך, הדפדפןתוכנת סגור את סיים לגלוש ותתכש יפוגו, Cookies-מה חלק. אודותיך

  שלך. (או המכשיר)

בהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתרים, מהיכן שהדפים  אודות הרגלי הגלישה שלך,מכילות מידע  Cookies-ה

 פרטיניטור הרגלי גלישה ופעילות,  ,מבקש לראות בעת הכניסה לאתריםהגעת אל האתרים, מדורים ומידע שאתה 

 .ועוד ,המכשיר, מיקום IPספק האינטרנט שלך, כתובת 

mailto:PPA@justice.gov.il
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 להעדפותייך האתר התאמת, פרטים אימות, סטטיסטיים נתונים איסוף :למטרות שונותמשמשות  Cookies-ה

וחווית  שירותהשיפור אפיון השימושים שלך באתרים, ניטור הרגלי גלישה ופעילות, היסטוריית גלישה, , האישיות

 .מטרות נוספות, וכן למידע אבטחת, מותאמים להעדפותיך , פרסום ושיווקהמשתמש

וניתוח, וחלקן  לצורכי בקרה הערכה הכרחיות לצורך תפעול תקין של האתר, חלקן משמשותCookies-החלק מ

 .שיוצגו לך משמשות להתאמה אישית של תכנים שיווקיים ופרסומיים

, או כחלק מהשירות ידי צדדים שלישיים-עלוהמערכות הנוספות שפועלות באתרים, מופעלות Cookies -חלק מה

, Cookies-ב עושיםאלו,  שלישיים שצדדים שימושכל  .שלישיים מספקים במסגרת האתריםשאותם צדדים 

  .שלהם הפרטיות למדיניות כפוף ,אחרת דומה טכנולוגיה בכל או ,רשת במשואות

 :והפסקת השימוש בהן Cookies מחיקת

בדפדפן האינטרנט באמצעות שינוי ההגדרות , Cookies-ב את השימושלחלוטין להפסיק  למחוק, או אתה יכול

איכות כן בו, והשירותיםלהשתמש בחלק מהאתרים  אפשרותךיפגע ב ,Cookies-בשימוש ה נטרולשיתכן   ך.של

להזין  גרום לכך, שתידרשת Cookies מחיקת ,מקריםחלק מהב .אינטרנט אחריםגלישה ובפעולות נוספות באתרי ה

, ולאפשרויות Cookies-נוסף בנוגע ל לפירוט .ים השוניםסיסמה, בטרם כניסה לשירותהמשתמש והשם את  ,מחדש

 : ניתן לעיין בקישורים אלו, לפי סוג הדפדפן שבו אתה משתמש, Cookies ן שלמחיקת או  לנטרולהשונות 

  :Chrome Googleדפדפן 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=iw 

   :Microsoft Internet Explorerפדפן ד

explorer-internet-in-files-cookie-delete-to-il/help/278835/how-https://support.microsoft.com/he 

  :Mozilla Firefoxדפדפן 
%95D7https://support.mozilla.org/he/kb/%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A7%D7%AA%20%D7%A2%

%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA 

  :Apple Safariדפדפן 

sfri11471/mac-data-website-and-cookies-il/guide/safari/manage-https://support.apple.com/en 

 

 :באתרים Cookiesקביעת הגדרות 

אתה  Cookies, ואילו אתריםמהלך השימוש שלך בב יופעלו Cookies סוגים של אילו, ולהגדיר אתה יכול לקבוע

 מסרב לקבל. 

 קביעת והתאמת הגדרות הקוקיז באתרים, לפי העדפותיך, הקלק כאן: ל

http://optout.networkadvertising.org . 

 :פועלות באתריםשמערכות נוספות 

, וחלקן אף מסייעות םמנטרות את פעילות ,משתמשיםה אודותשאוספות מידע  ,נוספות ותמערכ תועלופ אתריםב

כלים אלו אמצעים נוספים. ( וweb beacons"משואות רשת" )  ,פיקסלים :, לרבותלניהול הפרסומות באתרים

 הנאסף המידע. נוספים, ופרטים השימוש, תדירות השימוש, מקורות הגישההיקף ם, שימוש באתרימנטרים את ה

, ההתעניינות שלךולתחומי  להעדפותיך שיוצגו לך,התכנים והפרסומים את  יםלהתאכדי  ועדנ, אלו כלים באמצעות

 .מחקר ובקרהפילוח  ,ושיפור חווית השימוש באתרים ניהולצרכי ניתוח, ל וכן

כלים . השימוש שחברות אלה עושות בידי גורמים חיצוניים-שמוצגות לך באתרים, מנוהלות עלחלק מהפרסומות 

 אותן חברות.  שלמדיניות הפרטיות ב, מפורט , לניטור פעילות הגולשים באתריםאלו

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=iw
https://support.microsoft.com/he-il/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
https://support.mozilla.org/he/kb/%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A7%D7%AA%20%D7%A2%D7%95%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA
https://support.mozilla.org/he/kb/%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A7%D7%AA%20%D7%A2%D7%95%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA
https://support.apple.com/en-il/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
http://optout.networkadvertising.org/
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באמצעותה נאסף מידע אודות הרגלי ש, Google Analytics ערכתהמאחת מהמערכות שפועלות באתרים, הינה 

 :ניתן לעיין בקישורים אלו ,לגבי מערכת זו נוסף לפירוט .המשתמשיםהגלישה של 

https://policies.google.com/privacy?hl=iw :וכן ,http://www.google.com/analytics/terms/us.html . לאפשרויות 

   .https://tools.google.com/dlpage/gaoptout:בקישור לעיין ניתן, זו מערכת של להגבלתה

באמצעותה נאסף מידע אודות הרגלי הגלישה של ש, Taboola כות הנוספות שפועלת באתרים הינהאחת מהמער 

המשתמשים, והתכנים המוצעים לצפיה, מותאמים לפי העדפותיהם. לפירוט נוסף לגבי מערכת זו, ניתן לעיין 

 בקישור: 

-ynet-https://popup.taboola.com/he/?template=colorbox&utm_source=ynet

c:Below%20Main%20Column%20Thumbnails-m_content=thumbnails&utm_medium=referral&ut: 

 

 במדיניות הפרטיות שינויים

מוצג שהינו הנוסח העדכני , זו פרטיות מדיניותמדיניות הפרטיות מעת לעת. הנוסח המחייב של  אנו נעדכן את

אם  .תיקון ועדכון שייערך בה, לרבות כל העל כל סעיפי הפרטיות מדיניותומסכים ל ךעצממקבל על  ואתה, אתריםב

 עייןו רונא חזא .עמודי הבית של האתריםהודעה מתאימה בתפורסם , מדיניות הפרטיותב מהותיים יםשינוי נערוך

  .זו פרטיות מדיניות של, והמחייבת העדכנית, מעת לעת, בכדי לבדוק את הגרסה זה בדף

https://policies.google.com/privacy?hl=iw
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://popup.taboola.com/he/?template=colorbox&utm_source=ynet-ynet-&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-c:Below%20Main%20Column%20Thumbnails
https://popup.taboola.com/he/?template=colorbox&utm_source=ynet-ynet-&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-c:Below%20Main%20Column%20Thumbnails

