מדיניות הפרטיות שלנו
ארגון שוברים שתיקה מכבד את זכותו של כל מבקר באתר שלנו לפרטיות ,ומתייחס לפרטיות המשתמש
בכובד ראש .הצהרת פרטיות זו מסבירה כיצד ואילו פרטים של המשתמשים באתר זה אנו אוספים ,מאחסנים
ומשתמשים.
ארגון "שוברים שתיקה" )להלן" :הארגון"( אוסף ועושה שימוש במידע הבלתי מזוהה המצטבר אודות
הגולש/ת ,אגב שימוש/ו/ה באתר וזאת למטרות תפעוליות וסטטיסטיות.
הן המידע המזהה והן המידע שאינו מזהה את הגולש ,והנאסף אגב שימושך באתר ,עשוי להישמר במאגרי
מידע המשרתים את הארגון .הם מיועדים ,בין היתר ,לצורך ניהול ושיפור הקשר עם גולשים ומשתמשים
באתר ו/או לצורכי מחקר ,בקרה וסטטיסטיקה.
הארגון לא יעשה שימוש מסחרי מכל סוג במידע הנאסף ,ולא ימסור את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים
אלא בהסכמתך או אם הארגון מחויב או יחויב במסירת המידע על-פי דין.

אנו עשויים להשתמש באתר ב'עוגיות' ) (Cookiesלצורך תפעולו השוטף והתקין ,לרבות כדי לאסוף נתונים
סטטיסטיים אודות השימוש באתר ,לאימות פרטים ,כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ,להתאים
לגולש פרסומות מותאמות אף בגלישתו באתרים אחרים ולצרכי אבטחת מידע.
'עוגיות' ) (Cookiesהן קבצי טקסט שהדפדפן שלך יוצר בהוראת מחשבי האתר .ה Cookies-יכולים להכיל
מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת ,משך הזמן ששהית באתר ,מהיכן הגעת אל האתר ,מידע שאתה
מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד .עוגיות אינן מכילות מידע המאפשר זיהוי אישי.

קבצי העוגיות נועדו עבור הצגת מודעות בדבר מוצרים או שירותים בהתבסס על פעילויותיך השונות ברחבי
האינטרנט ואתרים ושירותים אחרים בהם ביקרת )בשיטה המכונה .(Retargeting

אנחנו נעזרים גם ב Cookies-שמקורם בצדדים שלישיים ,בהם  ,Google Analyticsשירותי הפרסום של
חברת גוגל ,ורשתות חברתיות כגון פייסבוק .איסוף הנתונים משמש את  Googleכדי לגבש דו"חות פעילות
בנוגע לאופן השימוש באתר .ניתן למנוע זאת על ידי הורדה והתקנה של תוסף לדפדפן.
למידע נוסף אודות סוגי העוגיות שגוגל או מי מטעמה אוספים וכיצד הם משתמשים בקבצים אלו ,ראה הרחבה
במרכז המידע של גוגל.
למידע נוסף אודות השימוש בקבצי 'עוגיות' על-ידי פייסבוק או מי מטעמה ,ראה הרחבה במדיניות
ה'עוגיות' של פייסבוק.
אם אינך רוצה לקבל  ,Cookiesתוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך .לשם כך נא
היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן.
בעצם גלישתך באתר ,הנך מאשר/ת את הסכמתך לאיסוף המידע כאמור ולשימוש בו על-ידי הארגון באופן
המתואר בהצהרת פרטיות זו.

רישיון לעשות שימוש בחומרי שוברים שתיקה
ברישיון זה:
"חומרי שוברים שתיקה" – עדויות ,בטקסט או בווידיאו ,וכן כל חומר אחר שנוצר ע"י שוברים שתיקה ,המצויים
באתר האינטרנט של "שוברים שתיקה" ו/או בפרסומיה הרשמיים;
"שימוש"  -העתקה ,שידור ,ביצוע פומבי והעמדה לרשות הציבור.
תנאי הרישיון:
"שוברים שתיקה" מעניקה בזאת לציבור רישיון לעשות שימוש לא מסחרי וללא תמורה בחומרי "שוברים
שתיקה" ,ובלבד שהשימוש לא נעשה באופן הפוגע בחומרי שוברים שתיקה ,אינו מעוות את תוכנם ואינו נעשה
בדרך שמוציא את האמור בהם מהקשרם .רישיון השימוש מותנה בכך שהמשתמש יאזכר באופן מפורש ובולט
את שם הפרסום של "שוברים שתיקה" מתוכם הם נלקחו ו/או כי הם נלקחו מתוך אתר האינטרנט של "שוברים
שתיקה".
היכן שבאתר האינטרנט או בפרסום של "שוברים שתיקה" ניתן קרדיט אחר ו/או נוסף לגורמים אחרים לבד
מ"-שוברים שתיקה" ,יש לציין את הדברים במפורש.
רישיון זה חל אך ורק על שימוש הוגן שהינו שימוש בחומרים בודדים מתוך כלל חומרי "שוברים שתיקה" והוא
אינו חל על שימוש נרחב המחייב הסכמה מפורשת ובכתב של "שוברים שתיקה" .בכל מקרה של חוסר
בהירות האם שימוש הוא שימוש נרחב או לא ,המשתמש מתבקש לפנות ל"שוברים שתיקה".
אין ברישיון שימוש זה להוות רישיון מכל סוג שהוא לגבי חומרים שאינם בבעלותם הבלעדית של "שוברים
שתיקה" ,והמופיעים באתר האינטרנט של "שוברים שתיקה" או בכל פרסום מטעמה ,ובמידת הצורך יש לפנות
לכלל בעלי זכויות היוצרים ,לרבות "שוברים שתיקה"" .שוברים שתיקה" לא תישא בכל אחריות מכל סוג שהוא
לכל שימוש שנעשה על ידי כל צד שלישי בחומרים המצויים באתר האינטרנט של "שוברים שתיקה" או
בפרסומים מטעמה.

לכל שאלה בנושא זכויות השימוש בחומרי "שוברים שתיקה" נא לפנות לInfo@shovrimshtika.org-

