מדיניות עוגיות וטכנולוגיות מעקב
עדכון אחרון 1 :באוגוסט 2021
 Indiviorמשתמשת בעוגיות כדי לשפר את החוויה עבור מבקרים באתרי האינטרנט שלנו .מסמך זה
מתאר את האופן שבו  Indivior PLCוהעסקים המסונפים שלנו )באופן קולקטיבי ("Indivior” ,וישויות
אחרות של צד שלישי המשתמשות בעוגיות וטכנולוגיות מעקב כדי לפעול יחד עם הפעלת אתר
האינטרנט הראשי שלנו ) (www.indivior.comועם כל אתרי האינטרנט שלנו ,בנוסף ,כל דוא"ל
בתבנית  HTMLהמקשר או מפנה אל מדיניות עוגיות זו )באופן קולקטיבי“ ,שירותים דיגיטליים”(.
להלן מידע אודות:
•
•
•
•

עוגיות וטכנולוגיות מעקב מקוון;
השימוש שלנו בעוגיות ובטכנולוגיות מעקב;
ניהול עוגיות;
וכיצד ליצור עמנו קשר.

כדי ללמוד עוד אודות הגישה שלנו לפרטיות ,אנא קרא את מדיניות הפרטיות שלנו.
 .1עוגיות וטכנולוגיות מעקב מקוון
עוגיות של דפדפן אינטרנט
עוגיות של דפדפן אינטרנט הוא קובץ טקסט קטן שנשלח על-ידי אתר אינטרנט למחשב או למכשיר
נייד ,שבו הוא מאוחסן על-ידי דפדפן האינטרנט שלך .עוגיות של דפדפן אינטרנט עשויות לאחסן מידע
כגון כתובת ה IP-שלך או מזהה אחר ,סוג הדפדפן שלך ומידע אודות התוכן שאתה מציג ומקיים
אינטראקציה עם שירותים דיגיטליים .על-ידי אחסון מידע כזה ,עוגיות של דפדפן האינטרנט יכולות
לזכור את ההעדפות וההגדרות שלך לשירותים מקוונים ולנתח את אופן השימוש שלך בשירותים
מקוונים.
טכנולוגיות מעקבWeb Beacons/Gifs, Pixels, Page Tags, Script :
הודעות דואר אלקטרוני ואפליקציות למכשירים ניידים עשויות להכיל קבצי תמונה או שורות קוד שקופים
קטנים כדי לתעד את האופן שבו אתה מקיים איתם אינטראקציה .מידע זה משמש כדי לעזור למפרסמי
אתרי אינטרנט ואפליקציות לנתח ולשפר את השירותים שלהם.
 .2השימוש שלנו בעוגיות ובטכנולוגיות מעקב
אנו משתמשים בעוגיות ובטכנולוגיות מעקב אך ורק למטרות הנדרשות לשימוש שלך בשירותים
הדיגיטליים שלנו .אלה עשויים לכלול ,לדוגמה ,עוגיות שזוכרות את ההעדפות וההגדרות שלך; כאלה
שזוכרות מידע שאתה עשוי להזין באופן מקוון )כך שלא יהיה צורך להזין אותו מחדש בכל פעם שאתה
עובר לדף אחר(; לחלופין ,כדי לשמור על כניסה לפורטלים שייתכן שנציע לך ובהם תרצה להישאר
מחובר.
אנו עשויים גם להשתמש בטכנולוגיות של עוגיות ומעקב למטרות אחרות ,כגון יצירת סטטיסטיקות
מצטברות לגבי האופן שבו אנשים משתמשים בשירותים הדיגיטליים שלנו; לצורך ניהול שגיאות ופתרון
בעיות; וכדי לשפר את החוויה שלך בשירותים הדיגיטליים שלנו.

השירותים הדיגיטליים שלנו עשויים גם להשתמש בעוגיות מסוימות של צד שלישי ,כלומר הספקים
חיצוניים שמספקים את העוגיות האלה עשויים לאסוף ממך נתונים אישיים כאשר אתה משתמש
בשירותים הדיגיטליים שלנו.
עוגיות אנליטיות
אנו משתמשים ב Google Analytics -כדי לאסוף מידע סטטיסטי אודות אופן השימוש בשירותים
הדיגיטליים שלנו .שירותי  Google Analyticsכוללים שימוש בעוגיות לאיסוף מידע כגון כתובת הIP-
שלך או מזהים אחרים ,מידע דפדפן ומידע אודות התוכן שאתה מציג ומקיים עמו אינטראקציה ,כדי
לתעד כיצד אתה משתמש בשירותים הדיגיטליים שלנו.
שירותי ניתוח אלה עוזרים לנו להבין כמה משתמשים יש לנו ,אילו חלקים מהאתרים שלנו הם
הפופולריים ביותר ,באילו דפדפנים אנו משתמשים )כדי שנוכל למטב את התאימות( ,בארץ או באזור
שבהם המשתמשים שלנו ממוקמים ובדמוגרפיה ותחומי עניין של המשתמשים שלנו .הדבר מאפשר
לנו להבין טוב יותר מי משתמש בשירותים הדיגיטליים שלנו ולשפר את השירותים הדיגיטליים שלנו
במהלך הזמן.
עוגיות של  Google Analyticsעשויות לשמור מידע למשך שנתיים לכל היותר .לקבלת מידע נוסף
אודות שירותי  ,Google Analyticsאנא לחץ כאן.
 .3ניהול עוגיות
הגדרות עוגיות
כאשר אתה משתמש בשירותים הדיגיטליים שלנו Indivior ,מקבלת את הסכמתך לשימוש בעוגיות
ובטכנולוגיות מעקב דומות ,מלבד אלה ש"נחוצות" לתפעול או לשימוש בשירותים הדיגיטליים שלנו.
אם תשנה את דעתך לגבי הסכמתך לשימוש בעוגיות ,אתה רשאי לבטל את הסכמתך בכל עת על-ידי
ניקוי העוגיות במכשיר או בדפדפן שלך )פעולה המסירה את העוגייה שאחרת מצביעה על הסכמתך(,
לבקר שוב בשירותים הדיגיטליים ,ולהמשיך להשתמש בשירותים הדיגיטליים ללא אספקת הסכמה.
ניהול עוגיות ואחסון במכשיר שלך
אם תרצה ,תוכל לבחור את אופן הטיפול בעוגיות של דפדפן האינטרנט דרך הגדרות הדפדפן .התקנים
מסוימים מאפשרים לך לשלוט בכך דרך הגדרות המכשיר .אם תבחר שלא לקבל כלל עוגיות ,ייתכן
שאתרי אינטרנט לא יפעלו כראוי וששירותים מסוימים לא יסופקו .כל דפדפן ומכשיר הוא שונה ,לכן
בדוק את תפריט ההגדרות של הדפדפן או של המכשיר כדי ללמוד כיצד לשנות את ההגדרות ואת
העדפות העוגיות שלך או בקר בכתובת www.allaboutcookies.orgלקבלת מידע נוסף.
באפשרותך גם למצוא מידע אודות אופן הניהול של הגדרות עוגיות בדפדפנים מסוימים באמצעות
הקישורים הבאים:
•
•
•
•

Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Safari

 .4כיצד ליצור איתנו קשר
אם יש לך שאלות או חששות כלשהן בנוגע לשימוש שלנו בעוגיות ובטכנולוגיות מעקב אחרות ,שלח
לנו דואר אלקטרוני דרך דף צור עמנו קשר או אל נציג הגנת הנתונים שלנו בכתובת
privacy@indivior.com.

