מרחבי למידה שיתופיים
"ניפגש"  -מדיניות פרטיות
מסמך זה בא לתאר את השימוש שאנו עושים במידע שמשותף באתר "ניפגש".

 .1כללי
בתור אתר המהווה סביבה לימודית עבור תלמידים ומורים ,נושא הפרטיות חשוב לנו מאוד ואנו מקפידים על עמידה בכל
החוקים החלים על איסוף מידע ועל שמירה על סודיות ופרטיות המידע כנדרש.

 .2המידע שאנו אוספים מהתלמידים
הפרטים האישיים של התלמידים שאנו מבקשים בתהליך הרישום כוללים שם מלא ,מין והכיתה אליו תלמיד משתייך
בלבד .אין התלמיד מחוייב למסור כל מידע שאינו מעוניין בפרסומו ואין כל צורך במידע נוסף כדי שהילד יוכל להשתתף
באתר "ניפגש".
התכנים הלימודים של התלמידים נגישים לחבריהם לקבוצת הלימוד ולמורות בניפגש .לבחירת המורה ,תכנים לימודיים
יכולים להיות מפורסמים גם מחוץ לאתר.

 .3המידע שאנו אוספים מההורים
כדי שתוכלו ,כהורים ,להיות מעודכנים במתרחש בבית הספר ,אנו מבקשים מכם את שמכם המלא וכתובת הדוא"ל
שלכם .אנו זקוקים לכתובת הדוא"ל לצורך תכתובות שוטפות ועדכונכם בנעשה באתר על-ידי ילדכם ועל ידי צוות בית
הספר .כתובת הדוא"ל של ההורים משמשת אותנו כדי לעדכן ביחס למדיניות הפרטיות ו/או שינויים בה ,כדי לשלוח
להורים הודעות ביחס לחשבונם או לחשבון ילדיה ם באתר ,וכן כדי לאפשר לצוות בית הספר לשלוח להורים הודעות
המתייחסות לילדם ,לכיתה או לבית הספר .כמו כן אתר ניפגש ישתף איתכם ,מפעם לפעם מידע אשר עשוי לעניין אתכם.

 .4המידע שאנו אוספים מהמורים
הפרטים האישיים של המורים שאנו מבקשים בתהליך הרישום כוללים שם מלא ,כתובת דוא"ל ומין בלבד .כתובות
הדוא"ל של המורים גלויים רק לנציג בית הספר.

 .5מידע כללי שאנו אוספים
אנו אוספים מידע לגבי הפעילויות באתר "ניפגש" לצורך שיפור חוויית המשתמשים ולצרכים נוספים .חשוב לציין כי אין
אנו דורשים מהילדים מידע אשר לא מחוייב על ידינו לצרכי השימוש באתר.
אנו גם אוספים באופן פסיבי מידע ביחס למשתמשים באתר ,דוגמת סוג מערכת ההפעלה ,כתובת ה IP -של המשתמש,
דפדפן האינטרנט ,התדירות בה המשתמש מבקר בחלקים מסוימים באתר וכל זאת כדי לוודא שהאתר שלנו מעניין,
ושימושי למשתמשים ולמגוון מטרות הקשורות לפעילות העסקית של החברה.

 .6צדדים שלישיים
אין אנחנו מעבירים פרטים אישיים למפעילי אתרים אחרים ,עם זאת ,באתר "ניפגש" מעלים המשתמשים קישורים
לאתרים אחרי ם ,ואתרים אלה נפתחים בתוך אתר "ניפגש" ,ולא מוציאים את התלמידים החוצה .ברור שמדיניות
הפרטיות להלן אינה תקפה באתרים אחרים ,ו אין לנו כל שליטה על המידע שאתרים אלה אוספים על המשתמשים בהם.

 .7עוגיות
כדי לזהות את המשתמש ולאפשר את גישתו לחשבונו ,אנו משתמשים בעוגיות ( ,)cookiesהמאוחסנות במחשבכם ולכן
לא ניתן להשתמש באתר ללא שימוש בעוגיות אלה.
צדדים שלישיים עשויים לשתול עוגיות ( )cookiesעל גבי האתר שלנו ,לני פגש אין גישה ו/או שליטה על עוגיות אלו .חשוב
לציין כי המידע אינו מוצלב עם הפרטים שאנו אוספים מהמשתמשים.

 .8אבטחה והגנה על מידע שאנו אוספים
המידע שאנו אוספים נשמר באתר אחסון מידע מאובטח ,וזמין רק לאנשים מורשים ועל-פי רמת הצורך.
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מרחבי למידה שיתופיים
אנו נוקטים באמצעי זהירות נוספים כדי לוודא ולהבטיח שהמידע שאנו אוספים מוגן .לכן האתר סגור לחלוטין בפני
משתמשים לא רשומים ,וגם המשתמשים הרשומים חשופים רק למידע אותו הם מורשים לראות.
ובכל זאת ,לא ניתן לוודא לחלוטין כי מידע שנאסף הינו בטוח לגמרי .במידה ונודע לנו על הפרת אבטחה שעשויה
להשפיע על המידע האישי שלכם ,אנו נודיע לכם ונפעל לתקנה במהירות האפשרית.
אם יש לכם שאלה או חשש כלשהו ביחס לאבטחת המידע האישי ב"ניפגש" צרו איתנו קשר בכתובת המופיעה בתחתית
מסמך זה.

 .9מידע שאנו משתפים
"ניפגש" אינה מעבירה ,מוכרת או משכירה מידע אישי לכל ישות אחרת מחוץ לאתר ואנו נעביר מידע אישי שלכם ושל
ילדכם רק במקרים הבאים:
 העברת המידע הנדרש לחברות המספקות שירותי תמיכה לאתר ואינן עושות במידע כל שימוש ואינן מעבירות
את המידע הלאה לכל מטרה אחרת.
 מילוי אחר זימון או צו בית משפט או כל הליך משפטי אחר ,או אם נדרש אחרת על-ידי גורמים באכיפת החוק,
כדי לשתף פעולה בחקירה.
 כדי למנוע ,לחקור ,או לנקוט בפעולה אחרת כנגד פעילות בלתי חוקית ,חשד להונאה ,איומים פיזיים
פוטנציאליים לכל אדם שהוא ,הפרת תנאי השימוש שלנו ,או בכל אופן אחר כפי שנדרש על-פי חוק.

 .11שינויים במדיניות הפרטיות
מדיניות הפרטיות הזאת תקפה החל ממועד העדכון המופיע בתחתית המסמך וחלה על כל מידע שנאסף קודם לכן על-
ידי אתר "ניפגש"" .ניפגש" עשויה לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות הנ"ל .אנו נודיע לכם על כל שינוי מהותי שעשוי
להשפיע על האופן בו אנו משתמשים במידע שלכם או של ילדכם באמצעות משלוח דוא"ל לכתובת הדוא"ל שמסרתם לנו
בעת הרישום ,או באמצעות פרסום הודעה באתר שלנו .כנדרש על-פי חוק ,לא נעשה שימוש במידע האמור באופן ששונה
בצורה מהותית מהמטרות המצוינות בזאת ללא מתן הודעה בנושא.

 .11יצירת קשר עם "ניפגש"
אם יש לכם שאלות או חששות כלשהם בנוגע למדיניות הפרטיות של "ניפגש" ,או שברצונכם לקבל גישה למידע שנאסף
מכם באופן מקוון ,לתקן שגיאות או לבקש מחיקה של מידע ,או הפסקת איסוף המידע מכם או מילדכם ,אנא צרו עמנו
קשר באמצעות דוא"לprivacy@nipagesh.co.il :
כדי ליצור עמנו קשר דרך האתר יש צורך להזין שם משתמש ,כתובת דוא"ל ומספר טלפון ,וזאת כדי לאפשר לנו להגיב
וליצור עמכם קשר על בסיס חד -פעמי .אנו נעשה מאמצים לאמת את זהותכם לפני מתן גישה למידע אישי שאנו אוספים
ושומרים לגביכם.
פרטי יצירת קשר עם אתר ניפגש:
טלפון 04-6023060 -
אימייל privacy@nipagesh.co.il -
עדכון אחרון11.17.2116 :
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