הצהרת פרטיות וקובצי Cookie
אתרי האינטרנט (להלן" :האתרים") והשירותים שלנו (כגון שירותים דיגיטליים או פלטפורמות
אחרות ,להלן" :השירותים") מופעלים על ידי טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ (להלן" :טבע")
ו/או החברות המסונפות שלה .להלן רשימה של כל החברות המסונפות של טבע
 .https://tevapharm.com/teva_worldwide/international_markets /בהצהרת פרטיות זו,
המילים "אנו"" ,אנחנו"" ,אותנו" ו"שלנו" מתייחסות אל חברת טבע.
תחולת הצהרת פרטיות זו
הצהרת פרטיות זו חלה על מידע אישי שאנחנו אוספים דרך האתרים או השירותים שלנו .היא
מתארת את זכויות ההגנה על המידע שלך ואת האופן שבו אנו משתמשים במידע האישי שלך,
כולל הזכות להתנגד לחלק מהעיבוד שאנו מבצעים .מידע נוסף על זכויותיך ועל האופן שבו ניתן
לממש אותן ניתן לראות מטה ,בסעיף "איך אנחנו שומרים את המידע שלך ומהן זכויותיך?".
באתרים שלנו עשויים להופיע קישורים לאתרי אינטרנט אחרים שאינם בשליטתנו .טבע אינה
אחראית למדיניות הפרטיות או לנוהלי הפרטיות של אתרי אינטרנט אחרים .אנו עשויים לפרסם
גם קישורים לאתרי אינטרנט אחרים המופעלים על ידי טבע או על ידי חברות המסונפות לטבע,
אשר פועלים לפי מדיניות פרטיות אחרת .אם נכנסת לאתרי אינטרנט אלה דרך האתר שלנו,
מומלץ שתעיין במדיניות הפרטיות שלהם כדי להבין כיצד הם אוספים את המידע שלך,
משתמשים בו ומשתפים בו אחרים.
איזה מידע אנחנו אוספים?
אנו עשויים לאסוף מידע אישי עליך בזמן השימוש שלך באתרים או בשירותים שלנו .ברוב
המקרים נקבל את המידע ישירות ממך ותהיה לך אפשרות לבחור אם לשלוח לנו אותו .אנו
עשויים לאסוף את הפרטים הבאים ,בהתאם לשירותים שנעשה בהם שימוש על-ידך:


שם;



כתובת דוא"ל;



כתובת;



מספר טלפון;



כתובת ;IP



התנהגות ברשת;



העדפות תוכן ,כגון אתרי אינטרנט ונושאים של אירועים.
בנוסף ,טבע עשויה לאסוף אוטומטית מידע על האתר שבו ביקרת לפני שהגעת לאתר שלנו
ואתרים אחרים שבהם ביקרת אחרי שעזבת את האתר שלנו .טבע גם אוספת מידע על
החלקים באתר שבהם ביקרת ,סוג הדפדפן שבו השתמשת והמועדים שבהם נכנסת לאתר .עם
זאת ,מידע זה ייאסף כנתונים מצטברים ולא ישמש לצורך זיהוי שלך.
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אנו מקבלים מידע גם מגורמי צד ג' המשמשים כספקים של טבע ואוספים מידע מטעם טבע ,או
מגורמי צד ג' שיש להם הרשאה חוקית לספק לנו את המידע שלך.
כיצד אנו משתמשים במידע שלך?
אנו משתמשים במידע האישי שאנחנו אוספים למטרות הבאות:


להשיב לשאלות או לפניות אחרות שהגשת באמצעות האתרים שלנו.



לספק לך מידע על הפעילויות העסקיות של טבע ,מוצריה או שירותיה ,לשלוח לך (באמצעות
דוא"ל ,טלפון סלולרי או באמצעים אחרים) הצעות שיווקיות מאת טבע או מטעמה ,בנוגע
למוצרים ולשירותים שלנו ,או בנוגע למוצרים ושירותים של צד ג' שאנו מספקים ,כולל שיווק
מותאם אישית (כלומר ,המבוסס על ההתמחות הרפואית שלך) .באפשרותך לבטל את
ההרשמה להודעות אלה בכל עת ,ובנסיבות מסוימות זכותך לבקש מאיתנו למחוק את המידע
שלך ,באמצעות שליחת מכתב לכתובת :רח' התאנה  ,1שוהם ,ישראל ,או באמצעות דוא"ל:
 Digitalexperience@teva.co.ilאו ,אם הדבר רלוונטי ,באמצעים המוזכרים בהודעה שקיבלת.



להשתמש בקובצי  Cookieובטכנולוגיות דומות כפי שמתואר בהמשך בסעיף "קובצי Cookie
וטכנולוגיות מעקב קשורות" ,על מנת לאפשר לנו לפעול למימוש האינטרסים העסקיים
הלגיטימיים שלנו ,ובפרט כדי:
o

להפעיל את האתרים והשירותים שלנו.

o

לנתח את השימוש באתרים או בשירותים שלנו ,לצורך שיפור שוטף של התכנים
ולמדידת הביצועים שלהם.

o

למטב את אפשרויות השימוש באתרים שלנו ואת ההודעות שאנו שולחים אליך
ולהתאים אותן אישית.

o

למטרות אבטחת נתונים.

o

למנוע הונאות.

o

לציית לדרישות החוק ,לדרישות רגולטוריות ,לדרישות ( pharmacovigilanceמעקב
וניתוח תופעות לוואי של תרופות) ולדרישות ציות ,ובפרט כדי להגיב לדרישות לקבלת
מידע שמתקבלות מרשויות ממשלתיות.

לקבלת מידע נוסף על מבחן האיזון של האינטרסים הלגיטימיים של טבע ,ניתן לפנות בדוא"ל
לקצין הגנת המידע בטבע.IL_Privacy.Tevail@teva.co.il :
באילו מקרים אנחנו משתפים מידע אישי?
טבע עשויה לשתף מידע אישי עם גורמים הנכללים בקטגוריות הבאות (בכל המקרים ,אך ורק
כאשר המידע נדרש עבור המטרות המוזכרות לעיל ,או בהתאם לחוק החל):
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הצוות שלנו (לרבות עובדים ויועצים חיצוניים) ,יועצים מקצועיים וסוכנים;



בעלי תפקידים אחרים וחברות מסונפות בקבוצת החברות של טבע ברחבי העולם;



ספקי שירות חיצוניים שמעבדים את המידע האישי שלך מטעם טבע והמחויבים
בהתחייבות חוזית לשמור על סודיות המידע האישי שלך ועל אבטחתו המתאימה ,כגון:
(א) חברות אירוח אתרים (המארחות את הפלטפורמות שלנו באינטרנט); (ב) חברות
טכנולוגיה/כלים שיווקיים (העוזרות לנו לנהל את מאגר הלקוחות ולמסור הודעות); (ג)
חברות ניתוח נתונים (העוזרות לנו לשפר את חוויית המשתמש) ו(-ד) חברות אירועים
(העוזרות לנו לנהל אירועים);



רוכשים ,או רוכשים פוטנציאליים ,של כל עסקי טבע או של חלק מהם (והיועצים
המקצועיים שלהם);



רשויות ממשלתיות ,רשויות רגולטוריות וגורמי אכיפת החוק ,אם הדבר נדרש למטרות
המפורטות לעיל ,אם מעוגן בחוק ,או אם נדרש להגנה משפטית על האינטרסים
החוקיים של טבע בכפוף לחוקים החלים.

קובצי  Cookieוטכנולוגיות מעקב קשורות
השימוש בקובצי  Cookieבאתר
טבע משתמשת בקובצי  Cookieכדי לאסוף מידע לגביך ולשמור את העדפות הגלישה שלך.
קובצי  Cookieהם קובצי טקסט המכילים כמויות קטנות של מידע ,הנשמרים על המכשיר שלך
בעת ביקור באתר אינטרנט .קובצי ה Cookie-נשלחים בחזרה לאתר כשחוזרים אליו ,כדי
לאפשר לו לזהות את המכשיר.
טבע משתמשת בקטגוריות הבאות של קובצי  Cookieבאתר:
קטגוריה  :1קובצי  Cookieהכרחיים
קובצי  Cookieאלה חיוניים כדי שנוכל לאפשר לך לגלוש ברחבי האתר ולהשתמש בתכונותיו.
ללא קובצי  Cookieאלה ,לא נוכל לספק לך את השירותים שביקשת (כגון זכירת פרטי
ההתחברות שלך).
קטגוריה  :2קובצי  Cookieביצועיים
קובצי  Cookieאלה אוספים מידע על האופן שבו אנשים משתמשים באתר .לדוגמה ,טבע
משתמשת בקובצי  Cookieאלה כדי לעזור לנו להבין כיצד לקוחות מגיעים אל האתר ,גולשים
בו או משתמשים בו ,וכדי להצביע על תחומים שבהם אנחנו יכולים להשתפר ,כגון ניווט ,חוויית
המשתמש וקמפיינים שיווקיים .כל המידע שאוספים קובצי  Cookieאלה מקובץ ,ולכן הוא
אנונימי .המידע משמש אך ורק לשיפור ביצועי האתר.
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קטגוריה  :3קובצי  Cookieתפקודיים
קובצי  Cookieאלה זוכרים בחירות שביצעת (כגון בחירת שפה) .השימוש בהם עוזר לספק לך
חוויה המתאימה יותר להעדפות שלך ולהפוך את ביקוריך באתר למותאמים יותר עבורך .ניתן
להפוך את המידע שאוספים קובצי  Cookieאלה לאנונימי ,ולא ניתן להשתמש בו לצורך מעקב
אחר פעילות הגלישה שלך באתרי אינטרנט אחרים.
קטגוריה  :4קובצי  Cookieלפילוח קהל יעד ('טירגוט')
קובצי  Cookieאלה מתעדים את הביקור שלך באתר ,את הדפים הספציפיים שבהם ביקרת
ואת הקישורים שעליהם לחצת .אנחנו משתמשים במידע שנאסף על הרגלי הגלישה שלך כדי
להציג לך מודעות רלוונטיות יותר.
רוצה למחוק קובצי  Cookieששמורים במחשב? במאמרי העזרה והתמיכה של הדפדפן מוסבר
איך למצוא את הקבצים או את הספרייה שבה הם נשמרים.
למידע נוסף על ניהול העדפות בנוגע לקובצי  ,Cookieיש לעיין ב.www.allaboutcookies.org-
לתשומת לבך ,מחיקה או ביטול של קובצי  Cookieיגבילו את הגישה שלך לחלק מהדפים
באתר.
שימוש במשואות אינטרנט ()web beacons
דפים מסוימים באתרים שלנו והודעות דוא"ל שאנו שולחים עשויים להכיל תמונות אלקטרוניות
הנקראות "משואות אינטרנט" ( ,)web beaconsולעתים מכונות "תמונות  gifשקוף" ( clear
 ,)gifsשמאפשרות לנו לספור את כמות המשתמשים שביקרו בדפים אלה או קראו את הודעות
הדוא"ל שלנו .משואות אינטרנט אוספות רק מידע מוגבל ,הכולל מספר מזהה של קובץ
 ,Cookieתאריך ושעת הצפייה בדף ,ותיאור הדף שבו נמצאת משואת האינטרנט .המשואות
אינן נושאות מידע אישי כלשהו והן משמשות רק למעקב אחר יעילותו של קמפיין מסוים.
איך אנחנו שומרים את המידע שלך ומהן זכויותיך?
אנו שומרים את כל המידע שאנו אוספים בנוגע לאינטראקציות שלך עם טבע .המידע שלך
יישמר לתקופה של שנתיים ,או כפי שיידרש באופן סביר למימוש המטרות המפורטות לעיל,
בהתאם לחוקים החלים.
בכפוף לחוק החל ,עשויה לעמוד לך הזכות לבקש מטבע לקבל עותק של המידע שלך ,לגשת
אליו ,לתקן אותו ,למחוק אותו או להגביל את עיבודו ,או לבקש מאתנו להעביר חלק מהמידע
הזה לארגונים אחרים .ייתכן גם שיהיו לך זכויות להתנגד לעיבוד של חלק מהמידע .זכויות אלו

-4-

עשויות להיות מוגבלות במצבים מסוימים – לדוגמה ,כאשר אנו יכולים להוכיח כי אנו מעבדים
את המידע האישי שלך בעקבות דרישה משפטית.
במקרים מסוימים ,אם הסכמת לכך שנעבד את המידע שלך ,תהיה לך זכות לבטל את
הסכמתך בכל שלב.
אנו מקווים שנוכל להשיב על כל שאלה שתהיה לך לגבי האופן שבו אנו מעבדים את המידע
האישי שלך .למידע נוסף על זכויותיך בכל הנוגע למידע האישי שלך בטבע ,יש לפנות אל
.IL_Privacy.Tevail@teva.co.il
אם לא קיבלת מענה ,יש לך זכות להתלונן לרשות להגנת הפרטיות באזור מגוריך או עבודתך,
או במקום שבו החובה להגן על המידע הופרה לדעתך.
העברת מידע בין מדינות
טבע פועלת בכל העולם ותעביר את המידע האישי שלך למדינות מחוץ למדינת מגוריך,
בהתאם לחוק החל ולצורך מטרה לגיטימית.
למידע נוסף על המנגנונים הרלוונטיים ,אפשר לפנות אלינו בדוא"ל
IL_Privacy.Tevail@teva.co.il
שינויים בהצהרת הפרטיות
אם טבע תשנה את מדיניות הפרטיות שלה ,בכל אופן שהוא ,היא תפרסם את הגרסה
המעודכנת בדף הזה .מומלץ לחזור לדף הזה מדי פעם כדי לדעת בדיוק איזה מידע אנחנו
אוספים ,איך טבע משתמשת בו ובאילו מקרים אנחנו משתפים אותו עם גורמים אחרים.

תאריך עדכון :יולי 2020
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