מדיניות פרטיות – "המרכז הישראלי לביטוח חיות מחמד"

מדיניות פרטיות זו מתארת את האופן שבו אנגלמן ובניו סוכניות לביטוח ) (1999בע"מ )להלן – אנו(
משתמשים במידע שנמסר על ידך במסגרת שימושך באתר המרכז הישראלי לביטוח חיות מחמד
או אשר נאסף במסגרת שימושך באתר.
כאשר את/ה עושה שימוש באתר ,בין באמצעות מחשב ,טלפון סלולארי או כל אמצעי אחר ,מידע
אודות שימושיך עשוי להיות נאסף על ידנו ,כגון :תאריכי ושעות כניסתך לאתר ,הדפים בהם ביקרת,
זמן שהייתך באתר ועוד.
כאשר את/ה עושה שימוש באתר את/ה נותנ/ת את הסכמתך לאיסוף מידע ,ניתוחו ,שמירתו,
עיבודו ,וגילויו בכפוף לתנאי מדיניות פרטיות זו.
אנו עשויים להשתמש ב"עוגיות" ) (cookiesאו טכנולוגיות דומות ,העושות שימוש בקובץ שאנו
שולחים לאמצעי שבעזרתו את/ה מתחבר/ת לאתר .קובץ זה ,אשר גלוי לנו ויש לנו רשות כניסה
אליו ,אוגר מידע על אופן שימוש באמצעי שברשותך והדבר מסייע לנו להתאים את האתר טוב יותר
אליך .אנו עשויים לטמון בקובץ זה גם מידע משלנו לשם מטרה זו .לרוב יש לך האופציה לחסום
את השימוש ב"עוגיות" באמצעות התוכנה שבעזרתה את/ה גולש/ת לאתר ,אבל הדבר עלול לפגוע
באופן השימוש באתר.
מבלי שיהא בכך לזהות אותך בפני צדדים שלישיים ,אנו רשאים להשתמש במידע שנאסף תוך כדי
שימושך באתר ואף לשלבו עם מידע אחר אודותיך ,בעצמנו ו/או באמצעות צדדים שלישיים,
הפועלים מטעמנו ,לשם ביצוע ניתוחים ופילוחים סטטיסטיים ושיווקיים ,לשם פיתוח שירותים,
פירסום ומשלוחו אליך או לאחרים ,שיווק ,ו/או מתן הצעות שונות שלא בהכרח ביחס לשירותינו.
ככל שהינך מוסר לנו פרטים אישיים ואחרים במסגרת האתר לצרכי ביטוח ,הינך נותן את הסכמתך
להעברתו לצדדים שלישיים לשם ביצוע פעולותינו כסוכני ביטוח עבורך.
אנו רשאים למסור ללא קבלת רשות ממך את המידע לרבות מידע המזהה אותך לצדדים שלישיים
כלשהם על מנת לעשות בו שימוש לשם הגנה על זכויותינו או זכויות מי שקשור בנו ,גביית כספים
והפקת חשבונות ופעולות אחרות המתחייבות על פי הדין.
ככל שנתת את הסכמתך לקבלת פירסומות מסחריות או אחרות ו/או עדכונים ו/או חומר שיווקי
כלשהו בין שהם נוגעים לעסקינו של ובין שאינם ,במהלך שימושך באתר .את/ה לא תבוא בכל
טענה כלפינו ,אם בקבלת החומרים הנדונים יש בה משום פגימה בהנאתך מהשימוש באתר או
השגת גבול או חדירה לפרטיותו .על אף האמור לעיל בתת סעיף זה ,את/ה רשאי לבקש מעימנו
באמצעות פנייה למוקדי השירות שלנו ,כי לא ישלחו אליך דברי פרסומת שעל משלוחם חל סעיף
30א לחוק התקשורת )בזק ושידורים( ,התשל"ב.1982 -
למען הסר ספק יובהר ,כי אין בהוראות מסמך זה כדי לגרוע ו/או למצות מזכויותינו לאסוף,
להשתמש ו/או למסור מידע על פי כל דין ,וכי הוראות פרק זה באות להוסיף על הוראות כל דין.
למען הסר ספק ,אין באמור לעיל כדי למנוע מאת החברה להענות לכל הוראה מאת רשות
מוסמכת למסור ולהעביר אליה מידע אודותיך.

