הודעת הפרטיות של Energizer
שינוי אחרון 14 :במרץ 2019

פרטיות והמידע שלך
ברוך הבא לאתרי האינטרנט שלנו .הפרטיות והאמון שלך חשובים לנו .הודעת פרטיות זו מסבירה איך
אתרי האינטרנט שלנו ,האפליקציות שלנו ,לרבות אפליקציות למכשירים ניידים ,המוצרים שלנו ,התוכנה
שלנו ,המבצעים שלנו או השירותים שלנו (להלן" ,השירותים") משתמשים במידע האישי שלך .היא חלה
אלא אם כן מופיעה הודעת פרטיות נפרדת או משלימה.

אילו סוגי מידע אנחנו אוספים?
 Energizerאוספת ממך כמות מוגבלת של מידע באופן ישיר עבור כמה מהשירותים ,לדוגמה ,אם ברצונך
להשתתף במבצעים .סוג המידע שאנחנו אוספים תלוי בצורת האינטראקציה שלך אתנו .הרחב את
הסעיפים הבאים לקבלת מידע נוסף.

המידע שאתה מספק ל ENERGIZER-מרצונך
אם אתה בוחר להשתתף באחד מהמבצעים שלנו ,ייתכן שנאסוף ממך את המידע הבא:


שם פרטי ,שם משפחה ,כתובת דוא"ל ,כתובת דואר ,מספר טלפון או נתונים דומים אחרים

אם אתה בוחר לרכוש מוצרים או שירותים מאתר האינטרנט שלנו ,ייתכן שנבקש ממך פרטי תשלום
העשויים לכלול:


מספר כרטיס תשלום ,קוד אבטחה ,תאריך תפוגה ומידע דומה

אם אתה בוחר לשאול שאלה או לדווח על בעיה באמצעות הקישור "צור קשר" ,ייתכן שנאסוף מידע אישי
כגון:


שם פרטי ,שם משפחה ,כתובת דואר ,כתובת דוא"ל ,מספר טלפון ומידע דומה

אם אתה בוחר להפוך לספק שלנו ,ייתכן שנאסוף את המידע הבא:


פרטי קשר ,מיקום ומוצרים או שירותים שהחברה שלך מציעה ,וכן מידע הקשור לתמחור ,למיקור ולנהלים עסקיים
אחרים ,אם אתה מגיש בקשה להפוך לספק מאושר

אם אתה בוחר להגיש מועמדות למשרה אצלנו ,ייתכן שנבקש את המידע הבא:







פרטים לגבי השכלה ותארים אקדמיים
תעודות או רישיונות רלוונטיים
היסטוריית תעסוקה קודמת
תעודה מזהה
המלצות
כל מידע אחר שתבחר לספק

אם תתקבל לריאיון או לעבודה ,נאסוף ממך מידע רלוונטי אחר בנוסף למידע שסופק בתהליך הגיוס,
והוא יהפוך לחלק מהתיק האישי שלך.

המידע שנאסף באמצעות אתרי אינטרנט ושירותים
אנחנו אוספים מידע על האופן שבו אתה מנהל אינטראקציה עם אתר האינטרנט שלנו ושירותים אחרים
באמצעות קובצי  ,Cookieתגיות פיקסל וטכנולוגיות דומות .מידע זה גם כולל פרטי שימוש ,היסטוריית
גלישה ומידע על הניווט שלך בשירותים שלנו .ייתכן שגם נאסוף את פרטי המכשיר שלך ,כולל כתובת
 ,IPמיקום ,ספק אינטרנט ,מזהה מכשיר ומערכת הפעלה.
ייתכן שגם נאסוף מידע דמוגרפי כגון המדינה שלך והשפה המועדפת עליך ,הואיל ומדיניות הפרטיות
שלנו יכולה להשתנות מעט בהתאם למדינה שבה אתה גר.

מידע מגורמי צד שלישי
ייתכן שנשיג מידע דרך שותפים ,משווקים ,ספקים וגורמי צד שלישי אחרים ,שהם לרוב ישויות עסקיות
(אף על פי שכמה מהם עשויים להיות ארגונים חינוכיים וציבוריים) ,והם עשויים להימצא בכל אחד
מהמקומות שבהם אנחנו מנהלים עסקים .אנחנו אוספים נתונים אלה כדי לשפר את החוויות שלך
באתרי האינטרנט שלנו ,בין השאר .אותם גורמי צד שלישי מתחלקים לקטגוריות הבאות:




חברות פרסום ושיווק
פלטפורמות ושותפים בתחום המדיה החברתית
שותפים בתחום קידום המכירות

כיצד אנחנו משתמשים במידע
אנחנו משתמשים במידע שאנחנו אוספים למטרות חוקיות ,הנמצאות במסגרת האינטרסים הלגיטימיים
שלנו ,וכן למטרות ציות.
הרחב את הסעיפים הבאים לקבלת מידע נוסף.

לצורך תקשורת
ייתכן שנשתמש בפרטי קשר הניתנים לנו באמצעות אתר המבצעים שלנו כדי לספק את הפרס או
המתנה במסגרת המבצע .לאחר סיום המבצע ,נמחק את המידע מהמערכות שלנו .מבצעים עשויים
לכלול הודעות נוספות המספקות מידע נוסף על השימוש במידע האישי שלך ,וייתכן שתתבקש להסכים
לכך.
ייתכן שנשתמש במידע הניתן לנו דרך הקישור "צור קשר" כדי לתקשר אתך לגבי בעיה במוצר או כדי
לספק החזר.

לצורך תפעול עסקי
ייתכן שנשתמש במידע הניתן לנו לביצוע ניטור ומניעה של פשעים והונאה ,להגנה על הזכויות שלנו
במסגרת החוק ולקיום מחויבויות חוזיות.

לצורך פונקציונליות ושיפור

ייתכן שנשתמש בקובצי  Cookieכדי לאפשר לאתרי האינטרנט שלנו לעבוד בצורה יעילה יותר וכדי לספק
מידע אנליטי .לקבלת מידע נוסף קרא את ההודעה של  Energizerבנושא קובצי .Cookie

הבסיס המשפטי לשימוש שלנו (למבקרים מהאזור הכלכלי האירופי
בלבד)
אם אתה נמצא באזור הכלכלי האירופי ,הבסיס המשפטי שלנו לאיסוף מידע אישי ולשימוש בו שצוין לעיל
יהיה תלוי במידע האישי המדובר ,ובהקשר הספציפי שבמסגרתו אנחנו אוספים את המידע.
עם זאת ,נאסוף ממך מידע אישי רק כשנקבל את הסכמתך לכך ,כשיהיה לנו צורך במידע האישי לקיום
חוזה עמך ,כשנהיה מחויבים לעשות זאת מבחינה משפטית או כשהעיבוד נמצא במסגרת האינטרסים
הלגיטימיים שלנו (כגון עיבוד לצרכים מנהלתיים ,מניעת מעשי הונאה או פשע ולצורך אבטחת מידע),
והוא אינו כפוף לאינטרסים שלך להגנה על נתונים או לזכויות ולחירויות בסיסיות.
אם נבקש ממך לספק לנו מידע אישי כדי לציית לדרישה במסגרת החוק או כדי לקיים חוזה עמך ,נבהיר
זאת בעת האיסוף .כמו כן ,נספר לך אם הדרישה לאותו מידע היא מחייבת ונסביר את ההשלכות שיחולו
עליך אם לא תספק את המידע.
בדומה ,אם נאסוף את המידע האישי שלך ונשתמש בו בהתבסס על האינטרסים הלגיטימיים שלנו (או
של צד שלישי כלשהו) ,ננקוט צעדים סבירים כדי לספק הודעה ברורה ונתאר את האינטרסים הלגיטימיים
שלנו.
 Energizer Holdingsהיא נאמן הנתונים של כל המידע האישי שנאסף באזור הכלכלי האירופי ,פרט
למקרים שבהם נקבע אחרת במדיניות משלימה.
אם יש לך שאלות לגבי הבסיס המשפטי של פעילות עיבוד ספציפית ,או שאתה זקוק למידע נוסף בנושא,
או שברצונך לפנות לנאמן הנתונים ,פנה אל PRIVACY@ ENERGIZER.COM.

כיצד אנחנו משתפים את המידע
אנחנו נעזרים בגורמים המשויכים אלינו כדי לספק את השירותים .אנחנו גם עובדים עם ספקים ושותפים
עסקיים מורשים (להלן" ,השותפים") .כאשר אנחנו משתפים את המידע האישי שלך עם השותפים שלנו,
אנחנו קובעים אמצעים הולמים ,לרוב באמצעות חוזה ,כדי להגביל את השימוש במידע אך ורק למטרות
חוקיות ומורשות שתואמות להודעת הפרטיות ,בנוסף לאמצעים הולמים לשמירה על הסודיות והאבטחה.
 Energizerאינה משתפת או מוכרת שום מידע אישי שאתה מספק לנו באמצעות אתרי האינטרנט שלנו
לצורך שימוש נפרד על-ידי צד שלישי כלשהו .מעת לעת ,אנחנו עשויים לספק מידע מצטבר (סטטיסטי)
לגבי הלקוחות שלנו ,מכירות ,דפוסי תעבורה באינטרנט ומידע קשור לגורמי צד שלישי ידועים כדי לעזור
לנו לשפר את השירותים שלנו .נתונים סטטיסטיים אלה אינם כוללים מידע המאפשר זיהוי אישי.
אנחנו משתפים מידע עם גורמי צד שלישי כשאנחנו נדרשים לעשות זאת לפי חוק או בתגובה להליך
משפטי ,כדי להגן על הלקוחות שלנו; כדי להגן על חיי אדם; כדי לאבטח את השירותים שלנו וכדי להגן
על הזכויות שלנו במסגרת החוק.

הרחב את הסעיפים הבאים לקבלת מידע נוסף

עם גורמים משויכים וחברות בנות
ייתכן שנשתף חלק כלשהו מהמידע שאתה מספק לנו ,כולל מידע אישי ,עם הגורמים המשויכים אלינו ועם החברות
הבנות שלנו ברחבי העולם .גורמים אלה עשויים להימצא במדינות אחרות משלך ,וייתכן שיש להן אמות מידה
שונות ,ואולי נמוכות יותר ,ביחס לפרטיות מאשר אמות המידה במדינה שבה אתה מתגורר.

עם גורמי צד שלישי
ייתכן שנשתף את הנתונים האישיים שלך עם ספקי שירות חיצוניים .הם אינם מורשים לשתף את המידע
האישי שלך או להשתמש בו לשום מטרה אחרת ,פרט כדי לספק לנו שירותים .אנחנו משתפים את
המידע שלך ,למטרות המוגדרות בהודעת פרטיות זו ,עם הקטגוריות הבאות של נמעני צד שלישי:




גורמים המסייעים לנו למילוי הזמנות או לטיפול בבירורים או בחששות לגבי מוצרים
גורמים המסייעים לנו בגיוס עובדים ובהעסקה
גורמים המסייעים לנו בניהול אתרי האינטרנט ,ההצעות והמבצעים שלנו

מכירות ,מיזוגים ורכישות
ייתכן שנחשוף מידע אישי כחלק מעסקה תאגידית פוטנציאלית או ממשית כגון ארגון מחדש ,מיזוג ,מכירה,
יוזמה משותפת ,המחאה ,העברה או מכירה אחרת של חלק כלשהו מהעסק ,הנכסים או המניות ,או כולם
(כולל בהקשר של פשיטת רגל או הליכים דומים).

העברות פנימיות של נתונים אישיים
 Energizerהיא ארגון גלובלי והמידע האישי שלך עשוי להיות מאוחסן או מעובד מחוץ למדינה שבה
אתה מתגורר ,כולל במדינות שאולי אינן מציעות אותה רמה של הגנה על המידע האישי שלך כפי
שמציעה המדינה שבה אתה מתגורר .נקטנו אמצעים כדי לוודא שכאשר המידע האישי שלך מועבר
למדינה אחרת ,הוא כפוף לאמצעי הגנה הולמים בהתאם לחוקי ההגנה על הנתונים (כולל סעיפים
 44עד  50של התקנה הכללית להגנה על נתונים של האיחוד האירופי ,או .)GDPR
לרוב אמצעים אלה כוללים אמצעי הגנה חוזיים ,כך שכל צד שאליו מועברים הנתונים האישיים מחויב
להגן על הנתונים שלך ולאבטח אותם ,ולא להשתמש בהם למטרות אחרות פרט למה שצוין על-ידי
.Energizer
אם ברצונך לקבל מידע נוסף על נוהלי העברת הנתונים שלנו או לקבל עותק של אמצעי הגנה רלוונטי או
רשימה של המדינות שבהן אנחנו מעבדים נתונים אישיים ,פנה אל .PRIVACY@ENERGIZER.COM

אפשרויות הבחירה והזכויות שלך
 Energizerמכבדת את הזכויות שלך במסגרת השימוש במידע האישי שלך והשיתוף שלו.
באפשרותך לבקש גישה לנתונים האישיים שלך או לבקש שהם יתוקנו .אם אתה נמצא באיחוד
האירופי ,ייתכן שיש לך זכויות נוספות במסגרת .GDPR
הרחב את הסעיפים הבאים לקבלת מידע נוסף.

גישה למידע שלך ,תיקון המידע שלך או מחיקת המידע שלך
אם ברצונך לתקן או לעדכן את המידע האישי שלך ,או לבקש גישה למידע האישי שלך או למחוק אותו ,תוכל
לפנות אלינו בכתובת PRIVACY@ENERGIZER.COM

לתשומת לבך ,אנחנו מחויבים לאמת את זהותך לפני שנספק לך מידע אישי .אם אתה מבקש שינוי
או מחיקה של המידע האישי שלך ,שים לב שייתכן שעדיין נצטרך לשמור מידע מסוים למטרות של
שמירת רשומות ו/או כדי להשלים עסקאות שהתחלת בביצוען לפני בקשת השינוי או המחיקה .ייתכן
שחלק מהמידע שלך יישאר במערכות שלנו וברשומות אחרות כשהדבר נדרש לצורך ציות לחוק
החל.

זכויות נוספות הקשורות לפרטיות נתונים
ייתכן שיש לך זכויות נוספות במסגרת ה GDPR-של האיחוד האירופי וחוקים של מדינות מסוימות
אחרות .לדוגמה ,אם אתה נמצא באזור הכלכלי האירופי ,אתה רשאי לבקש את הדברים הבאים:






מטרת העיבוד
הקטגוריות של הנתונים האישיים המדוברים
אילו גורמים נוספים מחוץ ל Energizer-עשויים לקבל את הנתונים מאתנו
מה היה מקור המידע אם לא סיפקת לנו אותו ישירות
כמה זמן הנתונים יאוחסנו

במדינות רבות יש לך את הזכות להגיש תלונה לרשות המתאימה לפרטיות נתונים אם יש לך חששות
לגבי האופן שבו אנחנו מעבדים את המידע האישי שלך.

מידע נוסף הקשור לפרטיות
להלן תמצא מידע חשוב נוסף כגון האופן שבו אנחנו מודיעים על שינויים בהודעה זו ,נוהלי שמירת
הנתונים שלנו ,עבודה עם מידע אישי של קטינים ואבטחת מידע.
הרחב את הסעיפים הבאים לקבלת מידע נוסף.

אבטחה
אבטחת המידע שלך חשובה לנו .כשאנחנו מעבדים את הנתונים שלך ,אנחנו משתמשים באמצעי
אבטחה סבירים והולמים ברמה המנהלתית ,הטכנית והארגונית כדי להגן על המידע האישי שלך מפני

סיכונים כגון אובדן זמני או קבוע ,השמדה או גישה בלתי מורשית או בלתי חוקית ,וכן תיקון ,שימוש או
חשיפה שאינם מורשים או חוקיים.
אנחנו דורשים מהספקים ומהשותפים שלנו לספק אמצעי הגנה דומים כשהם ניגשים למידע אישי שאנחנו
משתפים עמם או משתמשים בו .כמובן ,שום טכנולוגיה ,שידור נתונים או מערכת הם מאובטחים ב-
 .100%אם אתה סבור שהאינטראקציה שלך אתנו אינה מאובטחת יותר ,הודע לנו מיד בכתובת
.PRIVACY@ENERGIZER.COM

מידע אישי של קטינים
אנחנו מצייתים לחוק ההגנה על הפרטיות המקוונת של ילדים בארצות הברית ולחוקים דומים ברחבי
העולם ,כשהם חלים על השירותים של  .Energizerאיננו אוספים במודע מידע אישי מקטינים ללא
הסכמה הולמת מהורה או מאפוטרופוס .אם אתה סבור שאספנו מידע אישי מקטין ללא ההסכמה הנדרשת,
הודע לנו בכתובת PRIVACY@ENERGIZER.COM

שמירה
אנחנו שומרים את המידע האישי שלך למשך התקופה הנחוצה :כדי לספק לך את השירותים שביקשת
מאתנו ,כפי שנדרש כדי לציית למחויבויות במסגרת החוק (למשל ,כדי לציית לדרישות הכרחיות של
שמירת רשומות או שמירת מידע לצרכים משפטיים) ,כפי שהוסכם בטופס הסכמה ,כדי לפתור מחלוקות,
וכדי לקיים באופן אחר את המטרות ,הזכויות והחובות המפורטות בהודעת פרטיות זו.
תקופות השמירה עשויות להשתנות במידה רבה בהתבסס על סוג המידע ואופן השימוש בו .תקופות
השמירה שלנו מבוססות על קריטריונים הכוללים תקופות שמירה המחויבות לפי חוק ,הליכים משפטיים
צפויים או פוטנציאליים ,זכויות הקניין הרוחני או הבעלות שלנו ,דרישות חוזיות ,הוראות או צרכים
תפעוליים ואחסון היסטורי בארכיון.

אתרים ושירותים של צד שלישי
הודעת פרטיות זו אינה מתייחסת למדיניות ולנהלים של גורמי צד שלישי או ארגונים אחרים שאינם
פועלים בשמנו ,כולל מדיניות ונהלים הקשורים לפרטיות ולאבטחה ,לאיסוף נתונים ,לשימוש לצורך
עיבוד ,לאחסון ולחשיפה ,ואיננו אחראים למדיניות ולנהלים שכאלה .גורמים אלה כוללים:



כל צד שלישי המפעיל אתר או שירות שאתר זה מקושר אליו
כל מפתח אפליקציות ,ספק אפליקציות ,ספק פלטפורמה של מדיה חברתית ,ספק מערכות הפעלה ,ספק שירותים
אלחוטיים או יצרן מכשירים – כולל מידע אישי שאתה חושף בפני ארגונים שכאלה באמצעות השירותים,
האפליקציות או דפי המדיה החברתית של  Energizerאו בקשר אליהם.

שינויים בהודעה זו

ייתכן שנשנה הודעת פרטיות זו מעת לעת כדי שתשקף במדויק את הנהלים והשירותים שלנו וכדי
שתציית לדרישות החוק .תאריך השינוי האחרון בראש הודעה זו מציין את התאריך שבו היא שונתה
לאחרונה ,ואנחנו מעדכנים תאריך זה בכל פעם שמתפרסמת הודעה מתוקנת.
כל שינוי בהודעת פרטיות זו ייכנס לפועל במועד הפרסום שלה באתר האינטרנט שלנו .אתה מוזמן
לחזור ולעיין באתר בקביעות כדי להיות מיודע לגבי עדכונים בהודעה שלנו.

