מדיניות פרטיות
תקף לתאריך :במאי

מבוא
הפרטיות שלכם חשובה ל .Datacubed Health-מדיניות הפרטיות הזו (להלן "המדיניות")

תסביר על הדרכים שבהן ייתכן שנאסוף מידע אישי ,נשתמש בו ונשתף אותו .המדיניות
תקפה לאתר ,השירותים ,המידע ,הכלים ,הפונקציונליות ,העדכונים שלנו וחומרים אחרים
(להלן כולם ביחד "שירותים") .אם יש לכם שאלות על המדיניות ,אפשר ליצור איתנו קשר
בכתובת  .legal@datacubed.comיש לכם זכויות הקשורות למידע שלכם .כדי להבין מהן
ומה אנחנו עושים ,יש לקרוא את המדיניות בעיון.
מונחים בשימוש
המונחים הנוספים הבאים משולבים במדיניות הזו כאילו פורטו במלואם כאן:


תנאי השירות של משתמש הקצה



מדיניות פרטיות לילדים



מדיניות קובצי Cookie

מי אנחנו
אנחנו  .Data Cubed, LLC d/b/a Datacubed Healthאפשר ליצור איתנו קשר
בכתובת .legal@datacubed.com
 Datacubed Healthהיא חברת טכנולוגיה חלוצה בתחום שיפור המדע והבריאות
הקהילתית .אנחנו דואגים לפתרונות מותאמים אישית לרישום מידע ,כולל באפליקציות
לטלפונים חכמים ,מכשירים לבישים וביתיים וחיישני סביבה ,למטרות תקשורת עם
מטופלים ומחקרים קליניים וירטואליים.
המילים "אנחנו" ו"שלנו" מתייחסות ל .Datacubed Health-המונח "צד שלישי" מתייחס לכל
מי שאינו אנחנו או אתם.

אנחנו מעבדים את המידע האישי שהלקוחות המשתתפים של  Datacubed Healthמספקים
לנו ,ואנחנו אלה ששולטים בו.
מי אתם
במסגרת המדיניות ,המילה "אתם" מתייחסת ל:


לקוחות – עובדים או נציגים של ארגון שעושה שימוש
בDatacubed Health-



לקוחות משתתפים – אנשים שהוזמנו על ידי ארגון להשתתף במחקר
שמתנהל בשמו דרך Datacubed Health



משתתפי  – Datacubed Healthאנשים שמשתתפים במחקר ששייך
לDatacubed Health-

אתם כלקוחות שולטים במידע האישי שאתם מספקים לנו על הלקוחות המשתתפים.

הבסיס המשפטי שלפיו אנחנו מעבדים מידע אישי
אנחנו מעבדים מידע אישי על בסיס:


ההסכמה שלכם .יש לכם את הזכות לבטל את ההסכמה בכל רגע שהוא.



החוזה שחתמתם עליו מולנו או למטרות חתימה על חוזה איתכם או
מילוי בקשות שלכם לביצוע פעולות.



האינטרסים העסקיים שלנו ,במידה שלא נוגדת את הזכויות שלכם
תחת החוק.

המידע האישי שאנחנו אוספים
ייתכן שנאסוף את הנתונים הבאים על לקוחות משתתפים ומשתתפי :Datacubed Health


שם



כתובת



תאריך לידה



מקום לידה



כתובת דוא"ל



שם משתמש



מידע שנאסף מהשימוש שלכם בשירותים



מיקום



מידע ביומטרי (למשל הקלטות שמע/וידאו)



מידע על מכשיר הטלפון שלכם



מידע על מכשיר ה Bluetooth-שלכם



אנשי קשר בטלפון



מטא-נתונים סלולריים



מטא-נתונים על הודעות SMS



כתובות IP



מטא-נתונים על מדיה חברתית

אנחנו שולטים במידע האישי על משתתפי  Datacubed Healthולקוחות שולטים במידע
האישי על הלקוחות המשתתפים.
ייתכן שנאסוף את הנתונים הבאים על לקוחות:


שם



כתובת הארגון



מספר הטלפון של הארגון



כתובת הדוא"ל של הארגון



כל ההודעות שנקבל מכם



פרטי חיוב



כל מידע שנחוץ כדי לספק לכם את השירותים שלנו

אתם כלקוחות שולטים במידע זה ואנחנו מעבדים אותו.

דרכים שבהן ייתכן שנשתמש במידע אישי
אנחנו משתמשים במידע שאספנו על לקוחות משתתפים או משתתפי Datacubed Health

כדי לספק להם את השירותים שלנו .ייתכן גם שנסתייע במידע כדי לפתח ולשפר את
השירותים שלנו ,למלא את בקשותיכם ,לשלוח לכם חומרים ,להודיע לכם על ההצעות שלנו
ושל אחרים ,להתאים את השירותים שלנו לאינטרסים שלכם ולעוד מטרות שהחוק
מאפשר.
אם אתם לקוחות משתתפים ,עיבוד המידע שלכם מוגבל למה שהוסכם עליו בחוזה שלכם
עם הלקוחות.
אנחנו משתמשים במידע שאספנו מלקוחות כדי לענות על השאלות שלכם ולספק לכם את
השירותים שלנו.
דרכים שבהן ייתכן שנשתף מידע אישי
ייתכן שנשתף מידע אישי עם שותפים עסקיים ,יועצים וספקי שירות באופן חשאי כדי
לאפשר מתן שירותים לנו ולכם .לדוגמה ,ייתכן שלספק האירוח ושירותי האינטרנט שלנו
תהיה גישה למידע זה.
ייתכן שנשתף מידע אישי עם סוכנויות ממשלתיות ו/או רשויות לאכיפת חוק במידה
שלדעתנו נחוצה למטרות ציות לחוק ,למשל כתגובה לזימון או צו בית משפט ,כדי להגן על
חזקה חוקית ,לבסס את זכויותינו המשפטיות או להגן עליהן ,או בכל דרך שמותרת בחוק.
ייתכן שנחלוק מידע אישי שברשותנו במקרה שבו אנחנו סבורים שהוא נחוץ כדי למנוע
פעילות עבריינית ,פגיעה אישית ,השחתת רכוש או נזק גופני.
ייתכן שנעביר את המידע שלכם לנמחה (בעל עניין אשר יורש את התנאים) ,מה שעשוי
לכלול בין היתר צד שלישי במקרה של רכישה ,מכירה ,מכירת נכסים ,מיזוג או חדלות
פירעון .המדיניות שתוחל על המידע שלך לאחר מכן עשויה להיקבע על ידי מי שהוא יועבר
אליו ,במגבלות החוק.

איפה אנחנו מאחסנים ומעבדים מידע אישי
אנחנו מאחסנים את המידע שאנו אוספים מכם בשרתים ששייכים לAmazon Web -
 Servicesבארצות הברית (ארה"ב) ובאירופה .למטרות בדיקה ,ייתכן שהמידע שנאסוף
יאוחסן גם במחשבים נייחים וניידים שבשימוש העובדים שלנו בארה"ב .ייתכן שהמידע
שנאסוף מכם באזור הכלכלי האירופי ( )EEAובשווייץ יועבר מחוץ להם ויישמר שם מכיוון
שהפעילות שלנו וחלק מהשרתים ממוקמים בארה"ב .אנחנו משתמשים בסעיפים חוזיים
סטנדרטיים ( )SCCכדי להעביר את המידע שלכם מחוץ לאזור הכלכלי של האיחוד
האירופי ושווייץ .אנחנו כבר לא חלק ממסגרת מגן הפרטיות ()Privacy Shield Framework
בין אירופה לארה"ב ובין שווייץ לארה"ב ,כפי שנקבעו על ידי מחלקת המסחר של ארה"ב
בנושא איסוף מידע אישי שהועבר מהאזור הכלכלי האירופי ושווייץ ,שימוש בו ושמירתו;

נמשיך להחיל את עקרונות מגן הפרטיות על מידע אישי שקיבלנו בעת שהיינו חלק
ממסגרות מגן הפרטיות .מידע נוסף בנושא מסגרת מגן הפרטיות אפשר לקרוא בכתובת

.https://www.privacyshield.gov/

לכמה זמן נשמור את המידע האישי שלכם
אנחנו עשויים לשמור את המידע האישי שלכם לכל משך זמן שמותר לפי חוק .אם אין
דרישה משפטית סותרת ,נשמור אותו רק למשך הזמן הנחוץ למתן השירותים שלנו .ייתכן
גם שנשמור את המידע למשך זמן סביר .בהתאם לחוק בארה"ב וכפי שנדרש על פיו ,אנחנו
שומרים על מידע רפואי מוגן למשך  .שנים או כל זמן אחר שנדרש או מותר לפי חוק.
איפה אפשר למצוא אותנו במדיה החברתית וקובצי Cookie

אפשר למצוא אותנו ב Twitter ,Facebook-ו .LinkedIn-בביקור בדפי המדיה החברתית
שלנו ,אפשר לשלוט בהגדרות קובצי ה Cookie-שלא חיוניות למטרות מתן השירותים
שתבקשו .קובץ  Cookieהיא קובץ קטן שממקום על המכשיר שלכם ומאפשר לתכונות
ופונקציונליות באתר  .www.datacubed.comמדיניות קובצי ה Cookie-של Datacubed
 Healthמסבירה מהם קובצי  ,Cookieאיך אנחנו משתמשים בהם ואיך אפשר לנהל אותם.
מלבד אותם קובצי  Cookieשחיוניים למתן השירותים שתבקשו ,אף קובץ  Cookieלא
יישאר על המכשיר שלכם ואנחנו לא נשמור על שום מידע שנאסף מקובצי  Cookieלמשך
פרק זמן ארוך יותר מהמותר על פי חוק.
הזכויות שלכם על המידע האישי
יש לכם זכות:


לדעת אם אנחנו אוספים מידע ,משתמשים בו או משתפים אותו ולבקש
גישה לאותו מידע



לבקש שנתקן את המידע שלכם אם הוא שגוי או חסר



לבקש מאיתנו למחוק את המידע שלכם אם


הוא כבר לא נחוץ למטרות שלמענן הוא נאסף ,שותף או
נעשה בו שימוש



אתם מבטלים את ההסכמה שעל בסיסה איסוף המידע,

השימוש בו והשיתוף שלו נעשו





אתם מתנגדים לאיסוף ,השימוש והשיתוף ואין כל סיבה
לגיטימית שתעקוף את אותה התנגדות להמשיך את האיסוף,
השימוש והשיתוף



אתם מתנגדים לאיסוף ,השימוש והשיתוף של המידע שלכם
למטרות שיווק ישירות



המידע שלכם נאסף ,שותף או נעשה בו שימוש באופן שעובר
על החוק



על המידע שלכם להימחק כדי לציית למחויבות משפטית



המידע שלכם נאסף כדי להציע שירותים אינטרנטיים לילדים

להטיל הגבלה על איסוף המידע ,השימוש בו והשיתוף שלו אם


אתם רוצים לערער על רמת דיוק המידע



התנגדתם לאיסוף ,השימוש והשיתוף על בסיס סיבה
לגיטימית ואנחנו שוקלים אם הסיבה הלגיטימית של הצד
השלישי עוקפת את שלכם



האיסוף ,השימוש והשיתוף מבוצעים בניגוד לחוק ואתם
מתנגדים למחיקה ומבקשים שהשימוש יהיה במקום זאת
מוגבל



אנחנו כבר לא זקוקים למידע שלכם ,אבל אתם צריכים אותו
כדי לבסס ,לממש או להגן על חזקה חוקית



לקחת את המידע שסיפקתם לנו ולהעביר אותו לארגון אחר שבו
האיסוף ,השימוש והשיתוף שלו נעשה באופן אוטומטי ומבוסס על
ההסכמה שלכם או על קיום חוזה



להתנגד לאיסוף ,שימוש ושיתוף מסיבה לגיטימית או למטרות ביצוע
חובה משפטית ,שיווק ישיר ומחקר מדעי/היסטורי וניתוח סטטיסטי



שלא יבססו החלטה אך ורק על בסיס העיבוד האוטומטי (לרבות
הרכבת פרופיל) שמשפיעה עליכם משפטית או בדרך מהותית דומה



להגיש תלונה לסמכות ניהולית

איך לממש את הזכויות שלכם
יש לכם את האפשרות לקבל גישה למידע בחשבון שלכם ,לתקן או למחוק אותו או לבטל
את החשבון בכל רגע באמצעות שליחת הודעה לכתובת  .legal@datacubed.comלתשומת
ליבכם ,בחלק מהמקרים ייתכן שנשמור מידע מסוים עליכם כפי שנדרש בחוק.

תנאי השירות של
משתמש הקצה
תקף לתאריך:

בנובמבר

יישום ממוחשב זה והנתונים ,השירותים ,המידע ,הכלים ,הפונקציונליות ,העדכונים
וחומרים דומים שיסופקו (להלן יחדיו "השירות") מובאים על ידי ( Data Cubed, LLCלהלן
" "Data Cubedאו "אנחנו") בהתאם להסכמה שלכם ולציות לתנאים שייקבעו במסגרת תנאי
השירות (להלן "ההסכם") .יצירת חשבון לשימוש בשירות ,שימוש בשירות או כניסה
להסכים בכל דרך אחרת ,משמען יצירת חוזה מחייב מולנו.
ייתכן שנשנה או נעדכן את ההסכם הזה באמצעות פרסום גרסה מתוקנת דרך השירות
והודעה על השינויים .השימוש שלכם בשירות לאחר עדכון להסכם (או שיטת אישור
אחרת) נחשב לאישור ההסכם המעודכן .אם אתם לא מסכימים לשינויים ,עליכם להפסיק
להשתמש בשירות.
רישיון
כל עוד אתם מצייתים לתנאי ההסכם הזה ולכל המסמכים הכלולים ,נעניק לכם רישיון
מוגבל ,ניתן לביטול ,בלתי ניתן להעברה או הקצאה ,שלא מאפשר יצירת רשיון משנה,

שאינו מסחרי ואינו בלעדי ,לשימוש בשירות וקבלת גישה אליו אך ורק על המכשיר שלכם.
אף זכות שלא מצוינת מפורשות לא תוענק.

מונחים בשימוש
מונחים נוספים שהוסברו במסמכי מדיניות משלהם יופיעו בהסכם זה:

 .1מדיניות פרטיות
 .2מדיניות פרטיות לילדים
הבהרות
ייתכן שהשירות יאפשר למשתמשים לפרסם תוכן וחומרים שאנחנו לא בודקים ולא
שולטים או תומכים בהם .אתם מסכימים לכך שאנו איננו אחראים לשום תוכן ,עצות או
חומרים אחרים שיוצגו לכם במסגרת או דרך השירות.
השירות הוא לא מוצר או טיפול רפואי ואינו מספק שירותים רפואיים מכל סוג שהוא .אתם
מבינים ומאשרים שאנחנו לא ספקי הטיפול הרפואי שלכם ולכן אין לנו מחויבות לטיפול
בבריאות ,בבטיחות וברווחה שלכם .תמיד כדאי להתייעץ עם רופא/ה ישירות לגבי כל
בעיה או מצב רפואי.
אם לדעתכם אתם במצב חירום רפואי ,יש להתקשר מייד לרופא או למגן דוד אדום במספר
.
על אף שאנחנו משקיעים מאמצים סבירים כדי לוודא שהשירות נשאר זמין באופן כללי,

איננו יכולים להבטיח שהגישה לשירות תהיה חסרת שגיאות והפרעות או נטולת תקלות
ואף איננו מבטיחים שמשתמשים יוכלו לגשת לשירות ולהשתמש בו או בתכונות שלו בכל
רגע נתון.
אנחנו שומרים על הזכות ,בכל זמן שהוא ומפעם לפעם ,לשנות זמנית או באופן קבוע את
השירות או כל חלק ממנו ,עם או בלי התראה מראש.
השירות עשוי להכיל שגיאות הקלדה ואי-דיוקים וייתכן שלא יהיה שלם או עדכני .אנחנו
שומרים על הזכות לתקן כל טעות ,אי-דיוק או חוסר ולשנות או לעדכן מידע בכל זמן שהוא,
ללא כל התראה מראש.
השימוש בשירות עשוי להיות כרוך בתשלום בשל שימוש בתוכנית נתונים מול ספק
השירותים הסלולריים שלכם.

זכאות
ייתכן שחלקים מסוימים מהשירות או כולו לא יהיו זמינים לקהל הרחב ואנחנו עשויים
להתנות את הגישה אליהם בכללי זכאות מפעם לפעם .אנחנו שומרים על הזכות לשנות או
להסיר את כללי הזכאות האלה בכל זמן שהוא.
כללי התנהגות
השימוש שלכם בשירות מותנה בציות לתנאי ההסכם הזה ,לרבות כללי ההתנהגות ,אך לא
להם בלבד.
אתם מסכימים שלא תפרו שום חוק או תקנה בשימוש שלכם בשירות.
אתם מסכימים לא להפיץ ,להעלות ,להפוך לזמינים או לפרסם שום עצות ,מידע ,רעיונות,
תגובות שאלות ,הערות ,תוכניות ,הצעות או חומרים דומים ("הגשות") או גרפיקה ,ציורים,

עיצובים ,טקסט ,מידע ,שמע ,תמונות ,תוכנה ,מוזיקה ,צלילים ,סרטונים ,תגובות ,הודעות
או חומרים דומים (להלן "תוכן") ש:
 .1עוברים על החוק או מעודדים אחרים לעבור על החוק;

 .2מכילים וירוס או תוכנות דומות שעשויות לפגום בתקינות המחשבים שלנו
או של אחרים;
 .3מפרים את הזכויות של כל צד שהוא או בלעדיות על פטנט ,סימן רשום ,סוד
מסחרי ,זכויות יוצרים או כל קניין רוחני של כל צד; או,
 .4משמיצים ,מוציאים דיבה ,פורנוגרפיים ,מגונים ,גסים ,בלתי הולמים ,מפרים
זכויות פרטיות או זכויות פרסום ,פוגעניים ,מטרידים ,מאיימים ,בריוניים או
בעייתיים בכל דרך אחרת.
עליכם לשמור ככל האפשר על שם המשתמש והסיסמה שלכם מוגנים וחסויים ,בנוסף לכל
מידע אחר שתזדקקו לו לכניסה לשירות .אנחנו לא אחראים לשום כניסה לא מורשית של
אחרים לחשבון או הפרופיל שלכם.
בנוסף אתם מסכימים שלא תעשו אף אחד מהדברים הבאים:

 .1שינוי ,התאמה ,תרגום ,העתקה ,הנדסה לאחור ,הידור לאחור
( )decompilationאו פירוק ( )disassemblyשל כל חלק מהשירות;
 .2התערבות בפעילויות השירות או הפרעה להן ,לרבות הגבלת או מניעת
הגישה של כל אדם אחר לשירות באמצעות פריצה או השחתה;

 .3העברת התקפות מסוג מניעת שירות ,וירוסים ,תולעים ,סוסים טרויאנים או
כל סוג אחר של קוד או פעילות מזיקים או הפיכתם לזמינים ,באופן שמקשר
אותם לשירות.
 .4ניסיון לגשש ,לסרוק או לבחון את פגיעּות המערכת או הרשת או לחדור את
האבטחה או אמצעי האימות ,ללא הרשאה מתאימה;
 .5על פי שיקול הדעת הבלעדי שלנו ,נקיטת כל פעולה שתגרום או עלולה
לגרום למעמסה על התשתית שלנו;
 .6קצירה או איסוף של כתובות דוא"ל ופרטי קשר אחרים של משתמשים
אחרים בשירות;
 .7ליקוט או איסוף תוכן מהשרת באמצעים אוטומטיים;
 .8הגשה או פרסום של מידע כוזב ,חסר או מטעה או הפיכתו לזמין לשירות או
מתן מידע כזה לנו;
 .9הרשמה ליותר מחשבון משתמש אחד; או,
 .10התחזות לכל אדם או ארגון אחר.
אין לכם רישיון לגשת לשום חלק של השירות שאינו פומבי ואינכם רשאים לנסות לעקוף
שום אמצעי אבטחה בשירות.
מלבד עבירה על כל אחד מכללי ההתנהגות ,יש לנו זכות בלתי מוגבלת לבטל את הגישה
שלכם לשירות גם אם לא הפרתם אף אחד מאותם כללים.
תוכן שנמסר לנו או שהפך לזמין עבורינו
אינכם מחויבים בשום אופן למסור לנו דבר או להפוך תוכן כלשהו לזמין דרך השירות .עם
זאת ,אם בחרתם למסור תוכן לשירות או להפוך אותו לזמין ,אנחנו נשתמש בתוכן הזה
בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו.
כדי להעניק לנו הרשאה מלאה לעשות זאת ,בהתאם להגבלות של מדיניות הפרטיות ,אתם
מעניקים לנו בזאת זכות ורישיון תמידיים ,בלתי הפיכים ,ניתנים להעברה ,שאפשר
להשתמש בהם ליצירת רישיון משנה ,בלתי-בלעדיים ,ששולמו במלואם וללא תגמולים,
למטרות שכפול ,שימוש ,שינוי ,הצגה ,הופעה ,הפצה ,תרגום ויצירת יצירות נגזרות מכל
תוכן כזה דרך השירות ובכל אופן שקשור אליו.
מסירת כל תוכן או שליחתו אלינו משמעה הסכמה והבטחה ש( :א) יש לכם את הסמכות
למסור לנו או לשלוח אלינו את התוכן; (ב) הקצאת התוכן ושליחתו אינן מפרות עכשיו או
בעתיד את הזכויות של כל צד שלישי; (ג) כל המידע שאתם מוסרים או שולחים הנו נכון
ומדויק; (ד) לא תעמוד לכם כל זכות לפיצוי בתמורה למסירה של תוכן כגון זה וכן (ה) אין
לכם כל זכות שייכות לתוכן או המידע שנמסר לנו או נשלח אלינו.

יש לקרוא את מדיניות הפרטיות לקבלת מידע נוסף אודות האופן שבו אנחנו משתמשים
בחומרים ובמידע שאנו מקבלים מכם וחושפים אותו.
אתם מכירים בכך שאין לנו שום מחויבות לתחזק את השירות או כל מידע ,חומרים,
הגשות ,תוכן או דברים אחרים שהגשתם ,פרסמתם או הפכתם לזמין בשירות או לשירות.
אנחנו שומרים על הזכות להסתיר ,להסיר או לבטל כל חומר כזה.

תוכן ששותף דרך השירות
השירות עשוי לאפשר לכם לשתף מידע מסוים בפומבי .ישנן מספר דרכים שבאמצעותן
ניתן לשלוט בכמות המידע המשותף בפומבי ואנחנו נתאמץ לציית להוראות מהאפשרויות
שמוצעות לכם .אתם מבינים שהקצאת מידע לשיתוף דרך השירות עשויה לחשוף את
המידע שתבחרו לשתף .אתם מבינים ומכירים בזה שאתם מודעים לחלוטין ואחראים
להשפעת השיתוף של חומרים כאלה ומסכימים שהאחריות אינה חלה עלינו ונהיה
משוחררים מטענה שגרמנו לנזק מכל סוג שהוא כתוצאה מהתנהגות כזו.
הקניין הרוחני שלנו
יש לנו בעלות מלאה על הגרפיקה ,סמלי הלוגו ,השמות ,העיצובים ,כותרות העמודים,

סמלי הלחצנים ,הקודים ושמות השירותים ,שהם סימנים רשומים ,שמות מסחריים ו/או
המראה המסחרי שלנו" .המראה והתחושה" של השירות (כולל שילובים צבעים ,צורות
לחצנים ,פריסה ,עיצוב וכל אלמנט גרפי אחר) מוגנים במסגרת חוקי זכויות יוצרים וסימנים
רשומים בארה"ב .כל שמות המוצרים ,שמות השירותים ,הסימנים המסחריים וסימני
השירות הם קניין שלנו או של הבעלים שלהם בהתאמה ,כפי שמצוין .אינכם רשאים
להשתמש בסימנים או בזכויות היוצרים לכל מטרה שהיא מלבד אלה שמאושרות במסגרת
הסכם הזה.
אתם מכירים בכך שהתוכנה שמשמשת למטרת אספקת השירות וכל ההרחבות ,העדכונים,

השדרוגים ,התיקונים והשינויים בתוכנה ,כל זכויות היוצרים ,הפטנטים ,הסודות
המסחריים או סימנים רשומים וכל זכויות הקניין הרוחני האחרות המגנות בהקשר של
התוכנה או בהקשר לכל חלק שלה (או כל הרחבה ,תיקון או שינוי) וכל תיעוד של אחד
מאלה ,כולם יישארו הקניין הבלעדי שלנו ו/או של הזכיינים שלנו ,לפי הנסיבות .הסכם זה
אינו מעביר לכם בעלות ,אלא מעניק לכם רק את הזכויות המוגבלות שנקבעו במסגרתו.

אכיפה והפסקת שירותים
אנחנו שומרים על הזכות לסרב להעניק כל חלק מהשירות לכל משתמש ,לפי שיקול דעתנו,
בכל זמן שהוא.

בלי להגביל את האמור לעיל ומבלי ליטול חבות משפטית כלשהי ,יש לנו מדיניות להפסקת
מתן שירות למפרי חוקי זכויות יוצרים ,בהתאם לחוק הרלוונטי .כל הזכויות שיוענקו לנו
הקשורות לתוכן ,מידע או חומרים אחרים ששיתפתם ,לרבות ,אך אינן מוגבלות לרשיונות
זכויות יוצרים ,יישארו על כנן בכל מקרה של הפסקת השירות בהתאם לאמור בהסכם.
בנוסף ,המחוייבות שלכם לייצוג ,ההגנה ושיפוי תישאר על כנה בכל מקרה של הפסקת
השירות.
קישורים ותוכן צד שלישי
השירות עשוי להכיל קישורים .קישורים כאלה משמשים למטרות מידע בלבד ושיתוף
שלהם אין משמעו תמיכה שלנו באף אתר או שירות.
השירות עשוי להכיל מאמרים ,טקסט ,תמונות ,שמע ,נתונים ,מידע וחומרים דומים
שהמקור שלהם הוא צד שלישי .איננו תומכים בשום תוכן צד שלישי שעשוי להיות מוצג
במסגרת השירות או שייתכן שנגזר מתוכן שעשוי להיות מוצג במסגרת השירות ,אפילו אם
סיכמנו ,אספנו ,סידרנו מחדש או ערכנו אותו בכל דרך שהיא.
הבהרות והגבלה על אחריות
מלבד במצבים שאינם מורשים במסגרת החוק ,אתם מסכימים ומכירים בכך שהשירות
מסופק "כמות שהוא" וכן "בהתאם לזמינות" ,ללא כל הבטחה או תנאים ,מפורשים,
מרומזים או סטטוטוריים .אנחנו ,חברת האם שלנו ,החברות הבנות שלנו ,שותפינו,
ההנהלה הבכירה שלנו ,הדירקטורים שלנו ,בעלי המניות שלנו ,חברינו ,מנהלינו ,עובדינו
וספקינו נמנעים באופן ספציפי מכל רמז להבטחת בעלות ,דיוק ,התאמה ,ישימות ,סחירות,
ביצועים ,כשירות למטרה מסוימת ,אי הפרה או הבטחה מכל סוג שהוא .אף עצה או מידע
(בעל פה או בכתב) שהתקבלו מאיתנו לא יהוו הבטחה.
השימוש בשירות הוא על אחריותכם הבלעדית .אנחנו איננו מבטיחים שתוכלו לגשת
לשירות או להשתמש בו בכל זמן או מקום שתבחרו; שהשירות יהיה נטול הפרעות או ללא
שגיאות; שתקלות יתוקנו; שהעברת או אחסון נתונים יהיו מאובטחים ושהשירות יהיה חף
מאי-דיוקים ,ייצוג מטעה ,וירוסים או כל מידע או רכיבים מזיקים אחרים.

במידה המרבית המורשית בהתאם לחוק ומלבד מה שאסור בהתאם לחוק ,באף מקרה
חברת האם ,חברות הבת ,השותפים ,ההנהלה הבכירה ,הדירקטורים ,בעלי המניות,
החברים ,המנהלים ,העובדים והספקים שלנו (להלן ,יחדיו" ,הצדדים המעורבים") לא יהיו
אחראים עליכם על בסיס השירות או בכל אופן שקשור אליו ,בין אם במסגרת חוזית,
במקרה נזיקין (כולל רשלנות) ,באחריות קפידה או בדרך אחרת ואנו לא נהיה אחראים לאף
אובדן או נזק ,כולל וללא הגבלה לנזקים ישירים ,עקיפים ,מקריים ,תוצאתיים או כאלה
שנובעים מגישה או משימוש בשירות או כאלה שקשורים אליו בכל דרך ,אפילו אם אנחנו
ו/או הצדדים המעורבים קיבלנו מידע לגבי אפשרות של נזקים כאלה.
על אף האמור לעיל ,במקרה שבו בית משפט יקבע שההבהרות לעיל בלתי ניתנות
לאכיפה ,הנכם מסכימים שלא אנחנו ולא הצדדים המעורבים נהיה אחראים ל ) ( :תשלום
דולר אמריקאי או ( ) לכל נזק עקיף ,מקרי ,עונשי ,מיוחד או
נזקים בסכום שעולה על
תוצאתי או לאובדן שימוש ,הכנסות אבודות ,רווחים או נתונים אבודים לכם או לצד שלישי
בשל שימוש שלכם בשירות .ההגבלה תהיה תקפה ללא קשר לבסיס הטענה שלכם או האם
הפתרונות המוצעים ממלאים את המטרה שלהם או לא.
הגבלה זו לא תחול במקרים של נזק שגרמנו לכם בכוונה וביודעין ,תוך הפרת ההסכם או
החוק הרלוונטי שאינם ניתנים להכחשה במסגרת הסכם זה.
במדינות מסוימות ,כולל ניו ג'רזי ,החוק אינו מאפשר התכחשויות והגבלות מסוימות וכל
הכחשה או הגבלה כזו ייחשבו למבוטלות במקום שבו הן אסורות.
שיפוי
אתם מסכימים להגן ,לשפות ,ולפטור מאחריות אותנו או את הספקים ,חברות הבת,
מעניקי הרשיונות והזכיינים שלנו וכל אחד מחברי ההנהלה הבכירה ,הדירקטורים ,בעלי
המניות ,החברים ,העובדים והסוכנים שלהם ,בשל כל האשמה ,שיפוט ,פרס ,אובדן,
התחייבות ,עלות והוצאה ,לרבות ,אך ללא הגבלה לשכר סביר בשל טרחת עורך דין ,שכר
עד מומחה,ועלויות תביעה משפטית בשל או על בסיס (א) מידע או תוכן ששלחתם,
פרסמתם או העברתם דרך השירות( ,ב) השימוש שלכם בשירות( ,ג) הפרה שלכם או הפרה
לכאורה של ההסכם וכן (ד) כל התנהגות ,פעילות ופעולה בלתי חוקית בהתאם לחוקי
המדינה ,החוק הפדרלי או חוק מקובל ,או כזו שמפרה את הזכויות של כל אדם או ישות
בשל שימוש בשירות ,שנגרמה בשל שימוש כזה או תורמת להפרה כזו בכל דרך שהיא.
סכסוכים ,החוק החל ותחום השיפוט
למעט מקרים שמוגבלים בהתאם לחוקים רלוונטיים ,אתם מסכימים שכל תביעה או סכסוך
שנובעים מהשירות שסיפקנו או קשורים אליו בדרך כלשהי ייפתרו באופן בלעדי במסגרת

בוררות מחייבת ,במקום בבית משפט ,מלבד תביעות שעומדות בתנאים להגשה לבית
משפט לתביעות קטנות .חוקי הבוררות הפדרליים חלים על הסכם זה .החוקים של מדינת
ניו יורק יחולו על הסכם זה ועל פיהם יתבצע כל הליך בוררות.
הליך בוררות אינו כולל שופטים או מושבעים והפיצוי במסגרת הליך של בוררות הוא
מוגבל .עם זאת ,בורר יכול לפסוק תשלום לאדם על בסיס אותם נזקים וסעדים שייפסקו
בבית המשפט (כולל צו מניעה וסעד הצהרתי או פיצויים המצוינים בחוק) ועליו לציית
לתנאי ההסכם ,כפי שבית משפט יעשה.
כדי להתחיל הליך בוררות ,עליכם לשלוח מכתב המבקש בוררות ומתאר את טענתכם
.John Street; Brooklyn, NY 11201
לכתובת הבאה:
בוררות תחת הסכם זה תתנהל על ידי איגוד הבוררות האמריקאי ( ,)AAAבהתאם לכלליו
באותה עת ותתקיים בעיר ניו יורק .התשלום בגין פתיחת הליך בוררות והבוררות עצמה
יהיה בהתאם לכללים החלים על איגוד הבוררות האמריקאי.
אתם ואנחנו מסכימים שכל תהליכי פתרון הסכסוכים יתבצעו על בסיס אישי ולא במסגרת
של תביעה ייצוגית או מאוחדת .אם מסיבה כלשהי יהיה צורך להגיש תביעה בבית המשפט
במקום לפנות להליך של בבוררות ,אתם ואנחנו מסכימים ששני הצדדים יוותרו על כל זכות
למשפט עם מושבעים.
על אף הרשום לעיל ,אתם מסכימים שעומדת לנו הזכות לתבוע בבית משפט כדי לחייב
בשל הפרת זכויות או כל שימוש לרעה אחר בקניין רוחני או בזכויות קניין אחרות.
במידה שהבוררות לא ישימה ,אתם מסכימים שכל סכסוך בינכם לביננו שנובע מהשירות
או קשור אליו או אלינו ,יבשיל לתביעה משפטית אך ורק בבית משפט בעיר ניו יורק,
במדינת ניו יורק .אתם מוותרים בזאת על כל טענה על המקום כלא נוח או לא הולם
ומסכימים על ניו יורק כתחום השיפוט הבלעדי.
כללי
הפרדה .אם נמצא שסעיף כלשהו במסגרת הסכם זה בלתי תקף או בלתי ניתן לאכיפה מכל
סיבה שהיא ,לסעיף תינתן יכולת האכיפה המרבית והוא ייחשב לנפרד מהסכם זה ולא
ישפיע על התקפות ויכולת האכיפה של כל סעיף אחר.
אי שיתוף פעולה .אתם מסכימים שאין בינינו לבינכם מיזם משותף ,יחסי עובד-מעבד או
מערכת יחסים בין סוכנויות שנובעים מהסכם זה ומהשימוש שלכם בשירות.

העברה .ייתכן שנעביר את הזכויות שלנו במסגרת הסכם זה ,באופן מלא או חלקי ,לכל
אדם או ישות ,בכל זמן שהוא ,ללא צורך בהסכמתכם .אתם אינכם מוטרחת רשים להעביר
את ההסכם ללא קבלת הסכמה שלנו בכתב וכל העברה בלתי מורשית תהיה בטלה
ומבוטלת.
שכר עורכי דין .במקרה שנתבע באופן שקשור להסכם זה ,הצד הזוכה בתביעה כגון זו
רשאי לקבל מהצד השני פיצוי בשיעור סביר בשל שכר טרחת עורכי דין והוצאות אחרות
שיצטברו במהלך התביעה.
אי-ויתור .אי-אכיפה של כל סעיף שהוא בהסכם על ידינו אין משמעה ויתור בהווה או
בעתיד על סעיף זה ולא תשפיע על הזכות של אף צד לאכוף כל סעיף שהוא בשלב מאוחר
יותר .ויתור מפורש שלנו על כל סעיף ,תנאי או דרישה במסגרת הסכם זה אין משמעו ויתור
על שום מחויבות עתידית לציית לסעיף ,תנאי או דרישה כגון אלה.
התראות .כל התראה שתימסר על ידכם או כאלה שנדרשות בהתאם לאמור בהסכם זה,
יישלחו בכתב לכתובת .legal@datacubed.com
סעד מן היושר .אתם מסכימים בזאת שאי אכיפה של הסכם זה תזיק לנו באופן בלתי הפיך,

לכן אתם מסכימים שיש לנו את הזכות ,ללא כל חבות ,ביטחון אחר או הוכחת נזק ,לסעד
מן היושר בהקשר של הפרות ההסכם ,בנוסף לכל סעד אחר שלו אנו עשויים להיות זכאים
בהתאם לחוקים הרלוונטיים.
ההסכם המלא .הסכם זה ,כולל המסמכים שמשולבים בו בהתייחסות מפורשת ,הוא
ההסכם המלא בינינו לבינכם בנושא השירות והוא גובר על כל תקשורת במקביל ,בין אם
אלקטרונית ,בעל פה או בכתב ,בינינו לבינכם.
תנאים נוספים שתקפים לתוכנה תחת מערכת ההפעלה iOS

במקרה של שימוש בשירות דרך תוכנה שפועלת במערכת הפעלה  ,iOSהתנאים הבאים
יחולו:
 .1אתם מכירים בכך שתנאי שימוש אלה הם בינכם לביננו בלבד ואינם חלים על
חברת ( Apple, inc.להלן " .)"Appleאנחנו ,ולא  ,Appleאחראים באופן בלעדי
על האפליקציה ל iOS-ועל השירותים והחומרים שזמינים בה.
 .2השימוש שלכם באפליקציה ל iOS-כפוף לכללי השימוש העדכניים בכל עת,
כפי שנקבעו בתנאי השירות של .Apple App Store
 .3אתם מסכימים של Apple-אין כל חובת או מחויבות לספק שירותי תמיכה או
תחזוקה הקשורים לאפליקציה שלנו ל.iOS-

.4
.5

.6

.7

.8

במידה המרבית המורשית בהתאם לחוק הרלוונטי ,ל Apple-לא תהיה שום
מחוייבות או אחריות על האפליקציה שלנו ל.iOS-
אתם מסכימים שאנחנו ,ולא  ,Appleאחראים להתייחסות לכל טענה שלכם או
של כל צד שלישי בהקשר לאפליקציה שלנו ל iOS-וההחזקה ו/או השימוש
שלכם בה ,כולל ,אך אינו מוגבל ל ) ( :תביעות בשל פגמים במוצר; ( ) כל
טענה שהאפליקציה אינה עונה לדרישה חוקית או לתקן כלשהו; וכן ( )
טענות שעולות במסגרת חוקים להגנת הצרכן או חקיקה דומה.
אתם מסכימים ש Apple-אינה אחראית לחקירה ,הגנה ,פשרה ושחרור של אף
טענה בשל גניבת קניין רוחני מצד שלישי בהקשר של האפליקציה שלנו ל-
 iOSאו להחזקה והשימוש שלכם באפליקציה שלנו ל.iOS-
אתם מסכימים לציית לכל תנאי הצד השלישי התקפים במסגרת ההסכם
בעת שימוש באפליקציה שלנו ל ,iOS-כגון התנאים של ספק הרשת
הסלולרית ,כשהם רלוונטיים.
הצדדים מסכימים ש Apple-וחברות הבת שלה הן מוטבות מצד שלישי לתנאי
השימוש שתקפים בהקשר לאפליקציה שלנו ל .iOS-אם אתם מסכימים
לתנאי השירות ,ל Apple-עומדת זכות (והיחס אליה יהיה כאילו קיבלה את
הזכות) לאכוף את תנאי ההסכם מולכם ,כמוטב צד שלישי.

מדיניות פרטיות לילדים
תקף לתאריך:

ביולי

מי אנחנו
אנחנו  .Data Cubed, LLC d/b/a Datacubed Healthאפשר ליצור איתנו קשר
בכתובת  legal@datacubed.comובכתובת:
Datacubed Health
Metrotech Center
th Floor
Brooklyn, NY 11201

 Datacubed Healthהיא חברת טכנולוגיה חלוצה בתחום שיפור המדע והבריאות
הקהילתית .אנחנו דואגים לפתרונות מותאמים אישית לרישום מידע ,כולל באפליקציות
לטלפונים חכמים ,מכשירים לבישים וביתיים וחיישני סביבה ,למטרות תקשורת עם

מטופלים ומחקרים קליניים וירטואליים .לצד המחקר ,הניסויים ,יוזמות התקשורת עם
מטופלים או פרויקטים שאנחנו מנהלים עבור חברות ,ארגוני בריאות ומוסדות חינוכיים
(להלן "מחקרים") ,אנחנו אוספים לעיתים מידע מילדים מתחת לגיל או מהורים או
אפוטרופוסים (להלן "מטפלים") על ילדיהם ו/או מטופלים שלהם שגילם מתחת ל -שנים.
המילה "אנחנו" מתייחסת" ל .Datacubed Health-הביטוי "צד שלישי" מתייחס למי שהוא לא
אתם או אנחנו.
מי אתם
במסגרת המדיניות ,המילה "אתם" מתייחסת ל:


לקוחות – עובדים או נציגים של ארגון שעושה שימוש
בDatacubed Health-



לקוחות משתתפים – אנשים שהוזמנו על ידי ארגון להשתתף במחקר
שמתנהל בשמו דרך  Datacubed Healthועשויים להיות ילדים מתחת
לגיל



משתתפי  – Datacubed Healthאנשים שמשתתפים במחקר ששייך
ל Datacubed Health-ועשויים להיות ילדים מתחת לגיל

הבסיס המשפטי לאיסוף מידע על ילדים


איננו אוספים מידע אישי על ילדים מתחת לגיל ללא ההסכמה של
המטפלים שלהם ,למעט בנסיבות מיוחדות ומוגבלות

איזה מידע אנחנו אוספים על ילדים ולמה?

כדי לספק את השירותים ,ייתכן שנאסוף מידע על ילדים מהמטפלים שלהם או שנאסוף
מידע אישי ישירות מהילדים .כדי לבצע את המחקרים ,ייתכן שנאסוף בשם לקוחותינו את
המידע הבא על ילדים:


שם ותאריך לידה



מידע דמוגרפי (שיוך אתני ,מגדר ,גובה ומשקל)



מצב רפואי



מינוני תרופות ו/או פרטים על שינויים במינונים



פרטים על מקום מתן זריקה והתאריך שבו התרחש



תשובות מסקרים למחקרי בריאות ,כלכלה ותוצאות ()HEOR

מטפלים רשאים לבקש מאיתנו להפסיק לאסוף מידע אישי על ילדיהם באמצעות שליחת
דוא"ל לכתובת  ;legal@datacubed.comעם זאת ,במקרים כאלה ,הלקוחות המשתתפים
ומשתתפי  Datacubed Healthלא יוכלו להמשיך להשתתף במחקר שאנחנו עורכים עבור
הלקוחות שלנו או עבור עצמנו .אם מטפלים מורים לנו להפסיק לאסוף במידע אישי על
הילדים ולהשתמש בו ,עלינו לבטל את אפשרות השימוש במכשירים שלנו ללקוחות
משתתפים ולמשתתפי  Datacubed Healthכך ששום מידע לא ייאסף.
כיצד אנו משתמשים במידע של הילדים
אנחנו משתמשים במידע שאספנו מילדים או מהמטפלים שלהם למטרות הבאות:


כדי לערוך מחקרים עבור לקוחותינו או עבור עצמנו;



כדי לספק את השירותים;



כדי להגיב לבעיות ובקשות שהופנו לשירות לקוחות ולתמיכה טכנית.

ייתכן שנשתמש במידע על ילדים שנצבר או הופשט מפרטים מזהים לצורכי מחקר ,ניתוח
ומטרות דומות כדי לשפר את השירותים .כשנעשה זאת ,נסיר את שמותיהם ,כתובות
הדוא"ל שלהם ,פרטי הקשר וכל סוג של מידע אישי מזהה .אנחנו עשויים להשתמש במידע
שנצבר או הופשט מפרטים מזהים עבור המטרות הבאות:


כדי לערוך ניסוי או ניתוח ,כולל ניסוי או ניתוח שנעשה על ידי לקוח;



כדי להבין טוב יותר את דרך הגישה והשימוש במכשירים שלנו;



וכדי לשפר את המכשירים שלנו ולהתאים אותם להעדפות
המשתמשים.

כיצד אנו משתפים מידע של הילדים
איננו מוכרים מידע על ילדים ולילדים אין הרשאה להפוך את המידע שלהם לפומבי
במסגרת השירותים .אנחנו משתפים אך ורק מידע של הלקוחות המשתמשים עם הלקוחות
שעבורם אנחנו אוספים את המידע האישי ,כדי לספק שירותים ,כדי לערוך מחקרים ,כדי

לציית לחוק וכדי להגן על המשתמשים שלנו ועל משתמשים אחרים בשירות .למשל ,ייתכן
שנשתף מידע על ילדים בצורות הבאות:


לספקי שירות .ייתכן שנשתף מידע שאספנו מילדים עם שותפים
עסקיים ,יועצים וספקי שירות באופן חשאי כדי לאפשר מתן שירותים
לנו ולכם ולאפשר לנו לערוך מחקרים .למשל ,שירותי האירוח
והאינטרנט שלנו עשויים לקבל גישה למידע הזה.



העברות עסקיות .ייתכן שנעביר את המידע שלכם לנמחה (בעל עניין
אשר יורש את התנאים) ,מה שעשוי לכלול בין היתר צד שלישי במקרה
של רכישה ,מכירה ,מכירת נכסים ,מיזוג או חדלות פירעון .המדיניות
שתוחל על המידע שלך לאחר מכן עשויה להיקבע על ידי מי שהוא
יועבר אליו ,במגבלות החוק.



כתגובה להליך משפטי .ייתכן שנשתף מידע אישי עם סוכנויות
ממשלתיות ו/או מוסדות לאכיפת החוק במידה שלדעתנו יש צורך בכך
כדי לציית לחוק ,למשל ,כתגובה לזימון או לצו בית משפט ,כדי להגן על
חזקה חוקית ,לבסס את זכויותינו המשפטיות או להגן עליהן או בכל
דרך שמותרת במסגרת החוק.



כדי להגן על עצמנו ועל אחרים .ייתכן שנשתף מידע אישי שברשותנו
במקרה שבו אנחנו סבורים שהוא נחוץ כדי למנוע פעילות עבריינית,
פגיעה אישית ,השחתת רכוש או נזק גופני.



עם מטפלים .מטפלים עשויים לבקש פרטים אודות המידע שאספנו
מילדיהם באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת .legal@datacubed.com



מידע שנצבר או הופשט מפרטים מזהים .ייתכן גם שנעשה שימוש
במידע שנצבר או הופשט מפרטים מזהים ונשתף אותו עם צד שלישי

למטפלים עומדת זכות לבחון ולמחוק מידע על ילדיהם ולפקח על השימוש שאנו עושים בו
למטפלים עומדת זכות לבחון את המידע שאספנו על ילדיהם ולהורות לנו למחוק את
המידע האישי על הילדים .בנוסף ,הם יכולים לסרב לבקשתנו לבצע איסוף מידע נוסף או
שימוש במידע .כדי לממש את זכותם ,עליהם לשלוח לנו בקשה בדוא"ל
לכתובת  .legal@datacubed.comיהיה עליכם לאמת את זהותכם כמטפלים של הילדים
הרלוונטיים כדי לקבל עליהם מידע .עותקים של המידע עשויים להיות מאוחסנים במטמון
או הארכיב של המערכת שלנו אחרי בקשת המחיקה שלהם.

כיצד אנו מגנים על פרטיות של ילדים
כשאנחנו מתכוונים לאסוף מידע על ילדים ,אנו נוקטים בצעדים נוספים כדי להגן על
פרטיותם ,לרבות:


בקשת כתובת דוא"ל של המטפלים למקרה שאנחנו צריכים לשאול על
גיל המשתתפים ולקבוע האם הם מתחת לגיל  ,לפני איסוף כל מידע
אישי מהילדים במכשיר או באפליקציה שמיועדת לילדים;



אם אנחנו רוצים לאסוף מידע אישי מילדים ,בקשת הסכמה ממטפליהם
בדוא"ל בתוספת הסבר על סוג המידע אנו אוספים ,כיצד אנו מתכוונים
להשתמש בו ואיך המטפלים יכולים להעניק את הסכמתם או לסרב;



לצד השירותים או המחקרים ,איסוף פרטי הקשר הווירטואליים של
הילדים (למשל כתובת דוא"ל) כדי לתקשר איתם ובו זמנית דרישת
כתובת דוא"ל של המטפלים ,כדי להודיע להם על איסוף המידע
והשימוש בו ועל מנת להעניק להם הזדמנות למנוע כל קשר נוסף עם
הילדים;



בהקשר של התראות (במכשירים ניידים ובמכשירים אחרים) ,קבלת
כתובת הדוא"ל של המטפלים והודעה לגבי העניין שלנו בתקשורת עם
הילדים ,כדי להעניק להם הזדמנות למנוע קשר מוקדם לפני שהילדים
יוכלו לקבל התראות;



אם המכשיר אוסף מידע על מיקום גיאוגרפי שספציפי מספיק כדי
להיות שווה ערך לכתובת מגורים או אם באמצעות שימוש בסימני
הזיהוי של השירות (למשל קובצי  ,)Cookieנאסף מידע שיהפוך את
השירותים ליעילים יותר (למשל ,סוג מערכת ההפעלה במחשב ,כתובת
 ,IPמזהה מכשיר נייד ,סוג דפדפן) ,הודעה למטפלים וקבלת הסכמתם
לפני ביצוע איסוף כגון זה;



הודעה למטפלים על דרכי הפעולה שלנו עם ילדים ,כולל סוג המידע
שאנחנו עשויים לאסוף מילדים ,הדרכים שבהן ייתכן שנשתמש במידע
הזה ,אם אנו מתכוונים לשתף את המידע הזה ועם מי;



קבלת הסכמה ממטפלים לגבי איסוף מידע אישי מילדיהם או אספקת
מידע אודות השירותים והמחקרים ישירות לילדיהם;



הגבלת איסוף המידע האישי מילדים ללא יותר מהנחוץ באופן סביר
להשתתפות בשירותים ובמחקרים;



מתן גישה למטפלים או יכולת לבקש גישה למידע אישי שאספנו
מילדיהם וכן את היכולת לבקש שמידע אישי כגון זה ישונה או יימחק.

שינויים למדיניות הזו
המדיניות הזו עדכנית ותקפה לתאריך שמצויין לעיל .ייתכן שנשנה את המדיניות מפעם
לפעם ,לכן אנו ממליצים לעיין בה מעת לעת .אנו נפרסם כל שינוי שנבצע במדיניות באתר
האינטרנט שלנו בכתובת .www.datacubed.com

מדיניות קובצי Cookie
מדיניות קובצי ה Cookie-של Data Cubed, LLC. dba Datacubed Health
תקף לתאריך:

באפריל

הסיבה שבגינה אנו מספקים את המדיניות הזו
מדיניות קובצי  Cookieמסבירה מהם קובצי  ,Cookieכיצד אנו משתמשים בהם ואיך תוכלו
לנהל אותם.
מונחים בשימוש
המונחים הנוספים הבאים משולבים במדיניות הזו כאילו פורטו במלואם כאן:


מדיניות פרטיות



תנאי השירות של משתמש הקצה

מי אנחנו
במסגרת מדיניות קובצי  Cookieזו:


המילים "אנחנו" ו"שלנו" מתייחסות ל.Datacubed Health-



הביטוי "צד שלישי" מתייחס למי שהוא לא אתם או אנחנו.

מי אתם
במסגרת מדיניות קובצי  Cookieזו ,המילה "אתם" מתייחסת ל:


לקוחות – עובדים או נציגים של ארגון שעושה שימוש
בDatacubed Health-



לקוחות משתתפים – אנשים שהוזמנו על ידי ארגון להשתתף במחקר
שמתנהל בשמו דרך Datacubed Health



משתתפי  – Datacubed Healthאנשים שמשתתפים במחקר ששייך
לDatacubed Health-

מהם קובצי Cookie

קובץ  Cookieהוא קובץ קטן שמכיל מחרוזת תווים שנשלחת למכשירי הלקוחות ,הלקוחות
המשתתפים או משתתפי  Datacubed Healthבעת ביקורם באתר .קובץ  Cookieמאפשר
תכונות ופונקציונליות באתר  .www.datacubed.comמדיניות קובצי  Cookieזו מסבירה
מהם קובצי  ,Cookieכיצד אנו משתמשים בהם ואיך תוכלו לנהל אותם.
מדוע אנחנו משתמשים בקובצי Cookie
סיווגים של קובצי Cookie

אפשר לחלק קובצי  Cookieלסיווגים שונים בהתאם למחזור החיים ,לתחומים ולסוגים
שלהם.
קובצי  Cookieלפי מחזור חיים


קובצי  Cookieתקופתיים הם כאלה שנמחקים כשהמשתמשים סוגרים
את הדפדפן.



קובצי  Cookieקבועים הם כאלה שנשארים במחשבי המשתמשים לפרק
זמן מוגדר מראש.

לעיתים אנחנו משתמשים בקובצי  Cookieקבועים בנוסף לקובצי  Cookieתקופתיים.

קובצי  Cookieלפי תחום


קובצי  Cookieשל צד ראשון הם כאלה שמגיעים משרת האינטרנט של
הדף שביקרו בו משתמשים



קובצי  Cookieשל צד שלישי הם כאלה שמאוחסנים בתחום שונה מזה
שנעשה בו הביקור.

קובצי  Cookieלפי סוג


קובצי  Cookieכאלה חיוניים כדי שנוכל לספק לכם את השירותים
הזמינים באתר שלנו.



קובצי  Cookieלצורכי ניתוח נתונים הם כאלה שמשמשים לצבירת
נתונים שנועדו לעזור לנו להבין את דרכי השימוש באתר שלנו ולהתאים
אותו עבורכם.



קובצי  Cookieפונקציונליים הם כאלה שמאפשרים לאתר לזכור את
המידע שמשנה את הדרך שבה האתר מתנהג ונראה ,למשל ,שפה
מועדפת .אובדן המידע שנאסף על ידי קובץ  Cookieפונקציונלי עשוי
להפוך את חוויית השימוש באתר לפונקציונלית פחות ,אבל לא מונע
ממנו מלעבוד.

ניהול קובצי Cookie

אפשר לקבוע את העדפות קובצי  Cookieבכל עת באמצעות מעבר לדף ההעדפות ולחיצה
על הסמל  .Cלאחר מכן ניתן להתאים את המחוון הזמין למצב "מופעל" או "כבוי" וללחוץ
על "שמירה וסגירה".
לחלופין ,ברוב הדפדפנים תוכלו לאפשר או לחסום קובצי  .Cookieאם ברצונכם להגביל או
לחסום קובצי  Cookieשפועלים בכל האתרים ,אפשר לעשות זאת דרך הגדרות דפדפן
האינטרנט בכל מכשיר שבו אתם משתמשים כדי לגלוש באינטרנט .השיטות לעשות זאת
משתנות מדפדפן לדפדפן ומגרסה לגרסה .אפשר לקבל מידע אודות הגבלת או מחיקת
קובצי  ,Cookieכולל מגוון רחב של דפדפנים ,בכתובת .www.allaboutcookies.org

קובצי  Cookieשבהם אנו עושים שימוש
הטבלה הבאה מפרטת מהם קובצי ה Cookie-שבהם אנו עושים שימוש ומדוע.
סוג

שם

Hubspot
_hstc
Hubspotutk
_hssc
_cfuid
_hssrc

ניתוח נתונים
ניתוח נתונים
פונקציונליות
נחוץ
נחוץ

משך זמן

יום
יום

שנה ו-
שנה ו-
דקות
חודש
הפעלה (כל
עוד הדפדפן
פתוח)

מחזור
חיים

קבוע
קבוע
קבוע
קבוע
קבוע

מטרה

לעזור לנו לנתח את השימוש
באתר ובשירותים ואת
הביצועים שלהם

WordPress
cookielawinfo
-viewed_cook
ie_policy

נחוץ
נחוץ

שנה
שנה

קבוע
קבוע

לאחסן את ההעדפות שלכם
בנוגע לשימוש כללי בקובצי
Cookie

Google
_gat_gtag_U
_ga
_gid

ניתוח
ניתוח
ניתוח

דקה
שנתיים
יום

קבוע
קבוע
קבוע

לנתח את השימוש באתר שלנו

Vimeo
vuid

נחוץ

שנתיים

צד
שלישי

לאחסן מידע על ההעדפות
שלכם ולהתאים לכם את האתר
אישית

Servlet
JSESSIONID

נחוץ

שנה

קבוע

לאפשר ניהול הפעלה

מדיניות אי המעקב שלנו
חלק מהדפדפנים כוללים את התכונה "אל תעקוב" המאפשרות לכם להורות לאתר שלנו לא
לעקוב אחריכם .האתר שלנו לא עוקב אחריכם כשאין אישור לקובצי .Cookie
יצירת קשר
לכל שאלה אודות מדיניות קובצי  Cookieזו ,יש לשלוח דוא"ל
לכתובת .legal@datacubed.com

