מדיניות פרטיות
דורביט סוכנות לביטוח ( )1999בע"מ (להלן" :דורביט" או "החברה") רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיות
המשתמשים באתר.
במסגרת השימוש באתר ,החברה עשויה לאסוף מידע ולעשות בו שימוש כמפורט להלן ,בכפוף להוראות כל דין,
לרבות חוק הפרטיות התשמ"א .1981-המידע שייאסף במסגרת השימוש באתר ייאגר במאגר המידע הרשום של
החברה.
יובהר ,כי מידע הנמסר באתר נמסר מרצונו החופשי של המשתמש ,ואין למשתמש כל חובה על פי דין למסור מידע
באמצעות האתר .עם מסירת מידע באמצעות האתר תיחשב כמי שנתן הסכמתו לקבלת המידע וכן לכל שימוש
במידע לפי מדיניות זו.
איסוף ושימוש במידע
דורביט אוספת מידע אודות המבקרים באתר כמפורט להלן ,ובכלל זה עושה שימוש ב.Cookies-
במילוי הטופס "צור קשר" החברה תאסוף פרטים אישיים הכוללים שם מלא ,מספר תעודת זהות ופרטי התקשרות
 כתובת דוא"ל ומספר טלפון וכן תוכן ההודעה.במילוי טופס "משוב" החברה תאסוף פרטים אישיים הכוללים שם מלא ,מספר תעודת זהות פרטי מעסיק ופרטי
התקשרות  -כתובת דוא"ל ומספר טלפון ,וכן תוכן המשוב.
מסירת מידע כאמור תיחשב לכל דבר ועניין כהסכמה לאמור במסמך זה.
המידע שייאסף ישמש ליצירת קשר ,למתן שירותים ,לצורך ניתוח ושיפור השירותים הניתנים על ידי דורביט
ולצורך קיום הוראות כל דין.
Cookies
האתר משתמש ב Cookies-לצורך תפעולו השוטף והתקין ,בין היתר לצרכי אבטחת מידע .ניתן להימנע מקבלת
 Cookiesעל ידי שינוי ההגדרות בדפדפן.
העברת מידע לצדדים שלישיים
החברה לא תעביר את המידע שנאסף לצדדים שלישיים ללא הסכמת המשתמש ,אלא במקרים המפורטים להלן:
• לנותני שירותים מטעם החברה ,לצורך מתן השירותים הניתנים לה בקשר עם האתר;
• לרשויות השונות ,בהתאם לדרישה על פי דין;
• במסגרת הליכים משפטיים ,כאשר הדבר נחוץ לצורך התנהלותה של החברה או כשנדרש על פי דין.
אבטחת מידע
דורביט רואה חשיבות רבה בשמירתו של המידע ובהגנתו ,והיא מיישמת אמצעים לשם אבטחת המידע בהתאם
לדיני הגנת הפרטיות ,וההסדרים המקובלים בענף .עם זאת ,יובהר ,כי קיימת סכנה לחדירות בלתי מורשות לאתר
ולשימוש אסור במידע ,והחברה לא תישא בכל אחריות במקרים אלה.
כללי
החברה תהא רשאית לשנות ולעדכן מעת לעת את מדיניות הפרטיות ,ואבטחת המידע .כל עדכון יפורסם באתר זה
וייכנס לתוקפו בתוך  7ימים ממועד פרסומו הראשון.
ליצירת קשר בנוגע למדיניות הפרטיות ,ניתן לפנות לכתובת המייל  service@dorbit.co.ilאו למספר הטלפון 03-
.7131313

