
 

    

 

 

  [TrioAir] [RotemNet Web]- הודעת פרטיות

 הערה: הנוסח בשפה האנגלית יגבר במקרה בו יהיה שוני כלשהו בין המסמכים.

 מבוא .1

מטרתה של הודעת פרטיות זו היא לספק מידע לגבי האופן שבו מונטרס ישראל בע"מ 
"( מעבדת את הנתונים האישיים שלך בקשר לשימוש שלך באפליקציה שלנו אנו" או "מונטרס)"

[RotemNet Web] [TrioAir]  )"האפליקציה.)" 

אנו מכבדים את הפרטיות שלך ושומרים כיאות על הנתונים הפרטיים אודותיך, אותם אנו 
אוספים, מעבדים ומשתפים את מעבדים. האמור להלן מתאר, בין היתר, את האופן שבו אנו 

 הנתונים האישיים שלך.

מונחים כלשהם המופיעים בהדגשה בהודעת פרטיות זו ללא הגדרה, יפורשו לפי ההגדרה 
 .[TrioAir] [RotemNet Web] -שנקבעה בתנאי השימוש 

 תיאור של פעולות עיבוד הנתונים האישיים .2

אילו נתונים אישיים 
 יעובדו?

 לאיזו מטרה
יעובדו הנתונים 

 האישיים?

מהו הבסיס החוקי 
לעיבוד של הנתונים 

 האישיים?

כמה זמן יישמרו 
 הנתונים האישיים?

שם, כתובת מייל 
 וסיסמא

לנהל את חשבונך 
ולספק לך גישה 

לאפליקציה 
ולשירותים 

 הקשורים אליה.

למלא את 
ההתחייבויות שלנו על 

פי תנאי השימוש ואת 
בקשתך לקבל גישה 

 לאפליקציה.

אם לא תעביר לנו את 
הנתונים האישיים, לא 
נוכל להעניק לך גישה 

לאפליקציה 
 ולשירותים הנלווים.

כל עוד יש לך חשבון 
 פעיל באפליקציה.

שם, מען, כתובת 
דוא"ל, חשבון בנק 

 ופרטי התשלום.

לעבד את התשלום 
 שלך

העיבוד נחוץ למילוי 
ההתחייבויות שלנו על 

פי תנאי השימוש 
הם התקשרת, הב

לרבות על מנת לספק 
לך את השירותים 

 בתשלום.

שנה אחת בהתאם 
לחוקי הנהלת 

 החשבונות
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אילו נתונים אישיים 
 יעובדו?

 לאיזו מטרה
יעובדו הנתונים 

 האישיים?

מהו הבסיס החוקי 
לעיבוד של הנתונים 

 האישיים?

כמה זמן יישמרו 
 הנתונים האישיים?

מיקום גיאוגרפי של 
האתר שבו נעשה 

 שימוש בציוד

להציג את מיקום 
האתר שלך 

באפליקציה ולהציג 
לך סקירה כללית. 

מידע זה ישמש גם 
על מנת לספק 

תחזית מזג אויר 
 למיקום האתר. 

העיבוד נחוץ למילוי 
ההתחייבויות שלנו על 

פי תנאי השימוש 
הבהם התקשרת 

 בנוגע לשירותים. 

כל עוד יש לך חשבון 
 פעיל באפליקציה.

 

 למי יש גישה לנתונים האישיים שלך? .3

החלנו אמצעים טכניים וארגוניים על מנת להגן על הנתונים האישיים שלך מפני אבדן, גישה 
וגילוי בלתי מורשה. מספר האנשים בעלי גישה לנתונים האישיים שלך הנו מקרית ובלתי חוקית 

מוגבל. רק יחידים במונטרס אשר צריכים לעבד את הנתונים האישיים שלך בהתאם למטרה 
 דלעיל יהיו בעלי גישה לנתונים האישיים שלך.

ם כמו כן, אנו עשויים לשתף את הנתונים האישיים שלך עם ספקים ושותפים אשר מבצעי
שירותים מטעמנו או משתפים איתנו פעולה בדרכים אחרים, לרבות למשל ספק מערכת החיוב 

שלנו, וספקים של  Enterprise Resource Planningהמקוון שלנו, ספק מערכת תכנון המשאבים 
)לרבות ספקים של שירותי ענן(. יתירה מכך, אם תעשה שימוש בפלטפורמה  ITשירותי 

, חברה MTechרשאים לשתף את הנתונים האישיים שלך עם מערכות  , נהיהSonarהאנליטית 
 בקבוצת מונטרס. 

בנוסף לעיבוד בישראל, הנתונים האישיים שלך יועברו למדינות אחרות מחוץ לאיחוד האירופי, 
לאיזור הכלכלי האירופי, לרבות ]ארצות הברית, סין וסינגפור[ ]ארצות הברית, קנדה וסין[ אשר 

רמת הגנה מועטה יותר על הנתונים האישיים, לעומת זו אשר חלה באיחוד  בהן עשויה לחול
. בעת 2האירופי/ באיזור הכלכלי האירופי. ההעברה נדרשת למילוי המטרות הנקובות בסעיף 

עיבוד והעברת נתונים אישיים למדינות מחוץ לאיחוד האירופי/האיזור הכלכלי האירופי, אנו 
נציבות האירופית )כלומר מדינות מחוץ לאיחוד האירופי מסתמכים על החלטות נאותות של ה

אשר לדעת הנציבות האירופית מעניקות רמה מספקת של הגנה על נתונים( או משתמשות 
בסעיפים חוזיים סטנדרטיים שאושרו על ידי הנציבות האירופית על מנת להבטיח רמת הגנה 

ואת הסעיפים החוזיים  כאןא מספקת על הנתונים האישיים שלך. החלטות נאותות ניתן למצו
 .כאןהסטנדרטיים ניתן למצוא 

 מהן זכויותיך? .4

 49517פתח תקווה  18, כתובת: רחוב הסיבים 512025966מונטרס ישראל בע"מ ח.פ. 
הוא בקר  972-3-920-6200ומספר טלפון: + support@rotem.comישראל, כתובת דוא"ל: 

הנתונים של עיבוד הנתונים האישיים שלך. פירוש הדבר הוא שאנו נושאים באחריות לכך 
 שהנתונים האישיים שלך יעובדו כיאות ובהתאם לחוקים החלים. קרא עוד על זכויותיך להלן.

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
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(a) :דותיך, הנך זכאי לדעת אילו נתונים אישיים מעובדים או הזכות לקבל גישה

לאילו מטרות אנו מעבדים נתונים אישיים כאמור, עם מי אנו חולקים את 

הנתונים האישיים שלך וכיוב'. כמו כן יש לך זכות לקבל גישה לנתונים 
 האישיים שלך ולבקש העתק מנתונים כאמור. 

(b) :אם תשים לב שיש לנו נתונים בלתי נכונים או בלתי שלמים  זכות לתיקון

 תוכל לבקש שנתקן או נשלים נתונים אישיים כאמור.על אודותיך, תמיד 

(c) :במקרים מסוימים תוכל לבקש שנמחק את  הזכות למחיקה והגבלה

הנתונים האישיים שלך או שנגביל את העיבוד שלנו את הנתונים לפרק זמן 
עשויה  מסוים. שים לב שמחיקה או הגבלה של הנתונים האישיים שלך

 שה לאפליקציה.לגרום לכך שלא נוכל להעניק לך גי

(d) :הנך רשאי להתנגד לעיבוד שאנו מבצעים בהסתמך על  הזכות להתנגד

 האינטרס הלגיטימי שלנו.

(e) :במקרים בהם אנו מבססים את העיבוד שלנו על  הזכות לניידות נתונים

הסכמתך או על מילוי ההסכם איתך, תהיה זכאי לשלוף את הנתונים 

ריאה באמצעות מכונה, וניתן לק מובנה, מקובלהאישיים שלך בפורמט 
 ולהעביר את הנתונים האישיים לבקר אחר.

(f) :אם נתת לנו את הסכמתך לעיבוד הנתונים האישיים שלך  ביטול ההסכמה

למטרה מפורשת, תוכל תמיד לבטל את הסכמתך. אם תרצה לבטל את 

 הסכמתך, תוכל ליצור איתנו קשר באמצעות פרטי הקשר הנקובים לעיל.

בנוגע לאופן שבו אנו מעבדים את הנתונים האישיים על אודותיך, הנך אם התעוררו לך שאלות 
יותר ממוזמן ליצור עמנו קשר בפרטי הקשר הנקובים לעיל. אם יש לך התנגדות או תלונה 
כלשהי לגבי האופן שבו אנו מעבדים את הנתונים האישיים שלך, הנך רשאי להגיש תלונה 

חוד האירופי )תוכל למצוא את פרטי הקשר של לרשות הגנת הנתונים של כל מדינה חברה באי
 ( או לרשות הגנת הנתונים בישראל.כאןרשויות הגנת הנתונים המתאימות 

 שינויים .5

שינויים אם ייערכו שינויים כלשהם בנוגע לעיבוד הנתונים האישיים שלך, אנו נודיע לך על 
 כאמור באמצעות פרסום גרסה מעודכנת של הודעת פרטיות זו באפליקציה.

https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en
https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

