עקרונות הפרטיות של יוניליוור
יוניליוור מכבדת את פרטיותך בקפידה .העקרונות הבאים עומדים ביסוד הגישה שלנו לכיבוד פרטיותך:
 .1אנו מעריכים את האמון שנתת בנו על ידי מסירת המידע האישי שלך .אנו נשתמש תמיד במידע האישי שלך באופן
הוגן וראוי לאמונך.
 .2אנחנו נספק מידע ברור בדבר השימוש שאנו עושים במידע האישי שלך .אנו ננהג תמיד בשקיפות כלפיך וניידע אותך
מהו המידע שאנו אוספים ,מה אנו עושים בו ,עם מי אנו משתפים אותו ולמי עליך לפנות בכל נושא שמטריד אותך.
 .3אנו ננקוט בכל הצעדים הסבירים כדי להגן על המידע שלך מפני ניצול לרעה וכדי לשמור על ביטחון המידע.
 .4אנו נקיים את כל הדינים והתקנות החלים בדבר הגנת מידע ונשתף פעולה עם הרשויות להגנת מידע .בהיעדר חקיקה
להגנת מידע ,אנו נפעל בהתאם לעקרונות מקובלים המתייחסים להגנת מידע.

הצהרת הפרטיות של יוניליוור
עדכון אחרון :יוני 2014
הצהרת פרטיות זו מסבירה מה הם סוגי המידע האישי שאנו אוספים ,וכיצד אנו משתמשים במידע ,מגלים אותו ומגנים
עליו.
על מה חלה הצהרת פרטיות זו?
הצהרת פרטיות זו חלה על מידע אישי שנאסף על ידי חברות קבוצת יוניליוור בקשר לשירותים שהן מציעות .קרא עוד על
קבוצת יוניליוור באתר  ./http://unilever.com/aboutusמידע זה כולל מידע שנאסף באופן בלתי מקוון באמצעות מרכזי
שיתוף הלקוחות ,שיווק ישיר ,הגרלות ותחרויות ,ובאופן מקוון באמצעות אתרי האינטרנט שלנו ,אפליקציות ודפי מותג
בפלטפורמות השייכות לצד ג' (להלן" :אתרי יוניליוור").
הצהרת פרטיות זו חלה גם על תוכן ממוקד יוניליוור ,לרבות על הצעות ופרסומות של מוצרי ושירותי יוניליוור שאנו (או מי
מטעמנו) עשויים לשלוח אליך באמצעות אתרים ,פלטפורמות או אפליקציות השייכות לצדדים שלישיים (להלן" :אתרי צד
ג'") ,בהתבסס על המידע הנאסף באתר (כהגדרתו להלן) .לאתרי צד ג' אלה עשויים להיות מדיניות פרטיות ותנאים והגבלות
משלהם .אנו ממליצים לקרוא מסמכים אלה לפני השימוש באתרי צד ג'.
מדיניות פרטיות זו כלולה בתנאי השימוש של אתר יוניליוור הרלוונטי ומהווה חלק בלתי נפרד מהם.לקבלת מידע על חברת
קבוצת יוניליוור האחראית להגנה על המידע האישי שלך ,עיין להלן בסעיף :זכויות הפרטיות שלך ואל מי לפנות.
הסכמתך
על ידי השימוש שלך באתר יוניליוור ,הנך מסכים לאיסוף ,לשימוש ולחשיפה של המידע האישי שלך על ידי החברה
הרלוונטית מקבוצת יוניליוור בהתאם להצהרת פרטיות זו .אם אתה לא מסכים לאיסוף ,שימוש וחשיפה של מידע זה כאמור,
אנא הימנע משימוש באתרי יוניליוור או אתרים אחרים של חברות קבוצת יוניליוור וממסירת המידע האישי שלך.

יוניליוור תאסוף ,תשתמש ותחשוף מידע אישי אך ורק במקום שהוגן וחוקי לעשות כן .ברוב המקרים נבקש את הסכמתך
מפורשות ,אך במקרים מסוימים אנו עשויים להסיק את הסכמתך מתוך מעשיך והתנהגותך .אנו עשויים לבקש ממך לתת
לנו הסכמה נוספת אם עלינו להשתמש במידע האישי שלך למטרות שאינן מכוסות בהצהרת פרטיות זו .אינך מחויב לתת
את הסכמתך ,אך אם תחליט להימנע מכך ייתכן שהשתתפותך בפעילויות מסוימות תוגבל .אם תיתן את הסכמתך הנוספת,
תנאיה של אותה הסכמה יגברו במקרה של סתירה ביניהם לבין תנאי הצהרת פרטיות זו.
שים לב ,אנו עשויים לעבד את המידע האישי שלך מבלי לבקש את הסכמתך אם יש לנו סיבה לגיטימית וחוקית לעשות כן,
בכפוף לכך ששימוש ועיבוד זה על ידינו לא יגרע מכל זכות המוקנית לך .כל שימוש מסוג זה ייעשה בהתאם לעקרונות
הפרטיות כאמור לעיל.
ילדים
רוב אתרי יוניליוור מיועדים ומתוכננים למשתמשים מבוגרים .במקרה של אתר יוניליוור המיועד לשימוש של קהל צעיר יותר,
אנו נבקש את אישורו של הורה או אפוטרופוס בטרם נאסוף מידע אישי בנסיבות שבהן נרגיש כי זהו הנוהג הראוי או אם
נדרש אישור כאמור לצורך איסוף מידע אישי על פי הדינים והתקנות החלים (הגיל שבו נדרשת הסכמה משתנה ממדינה
למדינה) .אם אתה ילד וגילך מבוגר מהגיל שבו נדרשת הסכמת הורים בארצך ,עליך לקרוא את תנאי הצהרת פרטיות זו
יחד עם הורה או אפוטרופוס כדי לוודא שאתה מבין ומקבל אותם.
אם נגלה שאספנו מידע מילד ללא הסכמת הורה או אפוטרופוס מקום שהיה צריך לקבל הסכמה זו ,נמחק מידע זה מן
המערכת בהקדם האפשרי.
הגישה לחלקים מסוימים באתרי יוניליוור ו/או זכאותך לקבלת פרסים ,דוגמיות או פריטים אחרים עשויה להיות מותרת אך
ורק למשתמשים בגיל מסוים .אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלך כדי לבצע בדיקות אימות לגילך ולאכוף מגבלות
כגון אלה על גיל המשתמשים.
מהו המידע שאנו אוספים?
בהצהרת פרטיות זו" ,מידע אישי" משמעו מידע או פריטי מידע שניתן לזהותך באמצעותם .מידע זה כולל על פי רוב פרטים
שונים כמו שמך ,כתובתך ,תמונת פרופיל ,כתובת דוא"ל ומספר טלפון ,אך הוא עשוי לכלול גם מידע אחר ,כמו כתובת ,PI
הרגלי קניות ,מידע על אורח חיים או העדפות כגון התחביבים ותחומי עניין שלך .אנו עשויים לאסוף מידע אישי אודותיך
ממקורות שונים ,כולל:


מידע שאתה מוסר לנו ישירות

אנו עשויים לאסוף ממך מידע ישירות כאשר אתה מוסר לנו פרטים אישיים ,כגון בעת הרשמתך להגרלות או
לתחרויות ,הרשמתך לקבלת מידע ,שימוש שלך באפליקציות ,קניית מוצר או שירות מאתנו ,השתתפותך בסקר,
או שליחת תגובה או שאלה לבירור .סוגי המידע שאנו עשויים לאסוף ממך ישירות כוללים :


שם



כתובת



כתובת דוא"ל



שם משתמש



מספר טלפון



כרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחרים



גיל
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תאריך לידה



מין



תוכן ופוסטים שיצרת ,ותוכן אחר ששלחת לאתרי יוניליוור.



כל מידע אישי אחר שמסרת לנו מרצונך

מידע שאנו אוספים אוטומטית כאשר אתה משתמש באתרי יוניליוור

אנו (וגורמי צד ג' המספקים שירות מטעמנו) משתמשים בקובצי  Cookieובכלים אחרים (כגון כלי אנליזה מקוונים
ופיקסלים למדידה ( ) )pixel tagsכדי לאסוף באופן אוטומטי מידע אודותיך בעת השימוש שלך באתרי יוניליוור,
בכפוף לתנאי הצהרת פרטיות זו ולדינים והתקנות החלים .סוגי המידע שאנו אספנו ממך אוטומטית ועשוי לכלול:
 מידע על סוג הדפדפן שלך
 פרטים על דפי האינטרנט שבהם צפית
 כתובת ה PI-שלך
 קישורים שעליהם לחצת
 שם משתמש ,תמונת פרופיל ,מינך ,רשתות וכל מידע אחר שתבחר לחלוק איתנו תוך שימוש באתרי צד ג'
(לדוגמה ,כשאתה משתמש בפונקציית " "ekilבפייסבוק או בפונקציית  1+באתר )+eggoel
 האתרים שבהם ביקרת לפני שהגעת לאתר יוניליוור
(יחד להלן" :המידע הנאסף באתר")
רוב דפדפני האינטרנט מוגדרים לקבלת קובצי  Cookieכברירת מחדל .באפשרותך לשנות את ההגדרות לחסימת
קובצי  eggiklאו להקפצת התראה בכל פעם שקבצים מסוג זה נשלחים אל מחשבך .אם תשתמש במספר
דפדפנים ,או תשתמש במספר מכשירים ,ייתכן ותאלץ לשנות את ההגדרות של כל הדפדפנים על כל המשכירים.
אך ,שים לב שאם תשבית קובצי  ,Cookieייתכן שחוויית המשתמש שלך באתרי יוניליוור תושפע מכך.



מידע שאנו אוספים ממקורות אחרים

אנו עשויים לקבל מידע אישי אודותיך ממקורות לגיטמיים אחרים ,הכולל מידע ממקורות מסחריים זמינים ,כמו
מאגרי נתונים ציבוריים וצוברי נתונים ( )aggregatorsמצד ג' .סוגי המידע האישי שאנו עשויים לאסוף ממקורות
כאלה כוללים:
 שם
 כתובת פיזית
 גיל
 הרגלי הקניות שלך
 העדפותיך ומידע על אורח חייך ,כמו תחביבים ותחומי עניין
 מידע זמין לציבור ,כמו תוכן שיצרת בעצמך ,בלוגים ופוסטים ,לפי המותר בדין

3



פרסומות ברשת
אנו עשויים לחלוק את המידע הנאסף באתר עם גורמי צד ג' מהימנים (למשל :מפרסמים ,משרדי פרסום ,רשתות
פרסום ,חילופי נתונים  ,וכו') על מנת להציע לך תוכן מותאם ,הכולל פרסומות עבור מוצרים ושירותים רלוונטיים
העשויים לעניין אותך .גורמי צד ג' אלו עשויים לקבוע ולגשת ל Cookiesשל עצמם web beacons ,וטכנולוגיות
איתור דומות על המכשיר שלך על מנת לסייע לנו לספק לך תוכן ופרסומות מתואמות בשבילך כשתבקר באתרי
יוניליוור ואתרי גורמי צד ג'.
במדינות מסוימות ,אימצנו את השימוש באייקונים (סמלים) המוכרים בתעשיים (למשל אייקון )AdChoices
שעשויים להופיע לצד פרסום ממוקד שאנו (או ספק שירותים מטעמנו) שולחים לך המבוססים על המידע הנאסף
באתר .תוכל ללחוץ על אייקונים אלו על מנת לקבל מידע נוסף על האיסוף והשימוש במידע שלך או לבחור שלא
ייאספו ממך מידע זה בעתיד .בבקשה שים לב שגם אם תבחר שלא ייאספו ממך מידע ,את עשוי לקבל פרסומות
מיוניליוור שאינם מתואמים על בסיס המידע הנאסף באתר.
בהתאם למיקום שלך ,עשויים להיות פתרונות נוספים לסייע לך לשלוט בהעדפות הפרסום ההתנהגותי באינטרנט
(כך שאם גורמי צד ג' יכולים לאסוף ולעשות שימוש במידע הנאסף באתר עבור פרסום ממוקד) .לדוגמא ,באירופה
האתר  www.youronlinechoices.comמאפשר לך לבחור אילו חברות יכולות לספק פרסומות מתואמות אישית
כשבארה"ב תוכל להשתמש בכלי הביטול של  Network Advertising Initiativeושל
.Alliance

Digital Advertising

כיצד אנו משתמשים במידע האישי שלך?
אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלך לצורך:


שיפור מוצרינו ושיפור חוויית הגלישה שלך באתרי יוניליוור.מידע נוסף.

אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלך לצורך:
 הערכת השימוש באתרים ,במוצרים ובשירותים של יוניליוור
 ניתוח האפקטיביות של פרסומות ,תחרויות ומבצעים
 התאמה אישית של חוויית הגלישה שלך ,וכן הערכה (אנונימית ובמצטבר) של נתונים סטטיסטיים על פעילותך
באתר ,כגון באיזה שעה ביקרת בו ,האם ביקרת בו קודם ,ואיזה אתר הפנה אותך אליו


הקלה על השימוש באתרי יוניליוור והתאמת אתרינו בצורה טובה יותר לתחומי העניין שלך ובחירותך

 הגברת המהירות של פעילותך וחוויית הגלישה שלך באתרי יוניליוור בעתיד .לדוגמה ,אתר עשוי לזהות שכבר
מסרת מידע אישי ,ולא יבקש ממך למסור את המידע פעם נוספת


איסוף מידע אודות המחשב או המכשיר שבו אתה משתמש לצפייה באתר יוניליוור ,כמו למשל כתובת הIP-
של מחשבך או סוג הדפדפן או מערכת ההפעלה שלך ,וקישור פרטים אלה למידע האישי שלך כדי להבטיח
שכל אתר יוניליוור יעניק לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר
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פנייה אליך בנוגע למוצרים ושירותים שעשויים לעניין אותך ,בתנאי שנתת לנו את הסכמתך לכך או שביקשת
מאיתנו בעבר מוצר או שירות והתכתובת רלוונטית או קשורה לאותה בקשה קודמת והיא נעשית בתוך פרק הזמן
שנקבע בדינים החלים.מידע נוסף.

אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלך לצורך:
 הצעת מוצרים או שירותים (כולל מחברות צד ג' רלוונטיות) שלדעתנו אתה עשוי למצוא בהם עניין
 הצעת הזדמנויות להשתתף בתחרויות או במבצעים
באפשרותך לבחור שלא לקבל מאתנו הודעות בכל עת .כל הודעת שיווק ישיר שאנו נשלח אליך תכלול את המידע
והאמצעים הדרושים לביטול קבלת הודעות אלה בעתיד.

 אספקת מוצרים או שירותים שביקשת מאיתנו.מידע נוסף

אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלך לצורך:
 תחרויות או מבצעים שנרשמת אליהם
 שליחה של מידע ,מוצרים או דוגמיות אליך לבקשתך
 מענה לשאלותיך או הערותיך

כדי להגן על המידע מפני השמדה בשוגג או במזיד ,כאשר אנו מוחקים מידע מהשירותים שלנו ייתכן שלא נמחק עותקים
שלו מהשרתים שלנו או שלא נסיר את המידע ממערכות הגיבוי שלנו באופן מיידי.

שירותי מסרים בנייד
אנו עשויים להעמיד לרשותך שירות שבאמצעותו תוכל לקבל הודעות טקסט או סוגי הודעות אחרים מיוניליוור כגון –
(SMSשירות מסרונים מידיים)( MMS ,שירות מסרי מולטימדיה) או ( EMSשירות מסרים מורחב) ,במכשיר האלחוטי או
במכשיר הנייד שברשותך (להלן" :שירות מסרים בנייד") .הרשמה לאחד או יותר משירותי המסרים בנייד ,משמעותה
ש אתה מסכים לקבל מסרים מסוג זה מיוניליוור אל הכתובת או אל מספר הנייד שמסרת למטרה זו (אלא אם כן תבחר שלא
לקבל מסרים אלה ועד שתבחר זאת ,על ידי ביצוע ההוראות בסעיף זכויות הפרטיות שלך ואל מי לפנות להלן).
אתה מבין כי התעריף הסטנדרטי של מפעיל השירות הסלולרי שלך יחול על מסרים אלה ,וכי אתה רשאי לשנות את דעתך
בכל עת על ידי ביצוע ההוראות בסעיף זכויות הפרטיות שלך ואל מי לפנות להלן .אם תחויב בדמי שירות בחשבונית
השירות האלחוטי שלך ,אתה מסכים שאנו עשויים לאסוף ממך ולמסור למפעיל הסלולרי את פרטי התשלום הרלוונטיים
בקשר לחיוב זה .אתה מאשר בזאת כי אתה הבעלים או שאתה משתמש מורשה במכשיר הסלולרי המשמש אותך להרשמה
לשירות המסרים בנייד ,ומאשר כי אתה מורשה לאשר את החיובים הנוגעים לכך .בנוסף לעמידה במגבלות גיל מסוימות
ובתנאים אחרים הקשורים לשירות המסרים בנייד ,ייתכן שתידרש להירשם באמצעות פרטים אישיים כגון שמך ,הודעת
טקסט ,כתובת אלחוטית או מספר טלפון סלולרי .אנו עשויים גם לקבל את התאריך ,השעה והתוכן של המסרים שלך
במהלך השימוש שתעשה בשירות המסרים בנייד .השימוש שאנו נעשה במידע שנקבל בקשר לשירות המסרים בנייד יהיה
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בהתאם להצהרת פרטיות זו .שים לב ,עם זאת ,שגם המפעיל הסלולרי וספקי שירות אחרים עשויים לאסוף נתונים על
השימוש שלך במכשיר הסלולרי ,והפרקטיקות שלהם כפופות לכללי המדיניות של כל אחד מהם.
אתה מאשר ומסכים כי שירות המסרים בנייד מסופק דרך מערכות סלולר המשתמשות בגלי רדיו (ובאמצעים אחרים)
להעברת תקשורת על גבי רשתות מורכבות .אי ננו ערבים לכך שהשימוש שלך בשירות המסרים בנייד יהיה פרטי או
מאובטח ,ואיננו נושאים בחבות כלפיך בגין היעדר פרטיות או היעדר אבטחה שאתה עשוי להיחשף להן .אתה נושא
באחריות המלאה לנקוט את אמצעי הזהירות ולספק את אמצעי האבטחה המתאימים ביותר למצבך ולשימוש המיועד
בשירות המסרים בנייד .אנו עשויים גם לגשת לתוכן של חשבון הטלפון הסלולרי ו/או הטלפון הנייד שלך אצל מפעיל
התקשורת שלך ,וזאת למטרות זיהוי ופתרון בעיות טכניות ו/או בקשר לתלונות הקשורות לשירות.
למי אנו מעבירים את המידע האישי שלך?
יוניליוור הינה אחת מהחברות המובילות בעולם בתחום מוצרי צריכה "המהירים" עם מוצרים נמכרים בלמעלה מ190-
מדינות (ניתן למצוא מידע נוסף אודות יוניליוור ב  .)http://unilever.com/aboutus/כעסק גלובלי ,יוניליוור עשויים לחלוק
את המידע האישי שלך עם חברות בקבוצת יניליוור ועם גורמי צד ג' מהימנים המצויים מחוץ למדינה בה אתה גר על מנת
שיוכלו לעבד נתונים עבורנו .מידע נוסף.

אנו עשויים להעביר את המידע האישי שלך אל:
 סוכנויות הפרסום ,השיווק וקידום המכירות שלנו ,כדי לסייע לנו לספק ולנתח את האפקטיביות של קמפיינים
פרסומיים ומבצעים
 חברות מצד ג' ששיתופן נדרש כדי לספק לך מוצר או שירות ,כגון שירות שליחים או דואר המוביל אליך מוצר
שהזמנת
 רשויות אכיפת החוק או רשויות ממשלתיות ,לאחר שביקשו מאתנו למסור את המידע באמצעות הליך משפטי
נאות
 חברות צד ג' המעוניינות לשלוח לך מידע על מוצריהן או שירותיהן ,אך זאת רק אם הענקת את רשותך לכך
 חברות צד ג' המספקות ליוניליוור שירותים שונים ,כגון עיבוד מידע
 ספקים של כלי אנליזה מקוונים ,כדוגמת  eggoelאו acknU

אם אנו חולקים את המידע האישי שלך עם חברה נוספת בקבוצת יוניליוור או עם גורמי צד ג' מהימנים ,אנו נעשה מאמץ
מירבי לוודא שהם ישמרו על המידע שלך מאובטח ,יינקטו ב כל האמצעים הסבירים להגן עליו משימוש לרעה ורק ישתמשו
בו באופן העולה בקנה אחד עם הוראותינו ,הצהרות פרטיות זו וכל החוקים והתקנות להגנת מידע.
אנו עשויים גם להעביר את המידע האישי שלך לחברות ,לארגונים או לאנשים מחוץ לקבוצת יוניליוור אם אנו מאמינים
שגילוי המידע הכרחי מסיבות משפטיות .מידע נוסף.

אנו עשויים להעביר את המידע האישי שלך לצורך:
 אכיפת תנאי השימוש החלים של אתרי יוניליוור
 חקירת חשד להפרת דין חל
 איתור ,מניעה והגנה מפני הונאה וכל פרצה טכנית או פרצת אבטחה
 ציות לכל הדינים החלים והתקנות ,שיתוף פעולה בחקירה משפטית ומילוי בקשות תקפות של גוף ממשלתי
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זה לא מעשי לפרט את כל המדינות ב הם מידע אישי מעובד ונשמר כיוון שמדינות אלו משתנות בתדירות בהתאם צרכים
תפעוליים .אם יש לך שאלות ,הערות או חששות לגבי איך אנו מטפלים במידע האישי שלך ,ראה להלן את זכויות
הפרטיות שלך ואל מי לפנות.
יוניליוור לא תמכור מידע אישי ,למעט במסגרת מכירה שהיא חלק בלתי נפרד ממכירה של כל העסק שלנו או חלקו
(לדוגמה ,מכירת המותג שלנו) ,או במסגרת מיזוג ,איחוד ,שינוי שליטה ,רה-ארגון או פירוק של כל העסק שלנו או חלקו.
העברת המידע האישי שלך
אנו עשויים להעביר את המידע האישי שלך לשרתים הממוקמים מחוץ למדינה שבה אתה מתגורר ,או לחברות קשורות או
לחברות צד ג' מהימנות הנמצאות במדינות אחרות ,על מנת שהן תעבדנה מידע אישי בשמנו .על ידי השימוש שלך באתר
יוניליוור או מסירת מידע אישי שלך ליוניליוור בכל דרך אחרת ,אתה מסכים שנעשה את האמור לעיל בהתאם לתנאי הצהרת
פרטיות זו ובהתאם לדינים והתקנות החלים בדבר הגנת מידע.
לידיעתך ,מדינות רבות אינן מעניקות בחוק את ההגנה על מידע אישי שממנה אתה נהנה במדינתך או באזורך .בזמן
שהמידע האישי שלך נמצא במדינה אחרת ,אפשר שתתאפשר גישה אליו על ידי בתי המשפט ,גורמי אכיפת החוק ורשויות
הביטחון הלאומי באותה מדינה בהתאם לדיני המדינה .בכפוף לקבלת בקשות גישה כחוק ,אנו מבטיחים לך כי כל אדם
שיעבד את המידע האישי שלך מחוץ למדינת המקור נדרש להשתמש באמצעים להגנה עליו ורשאי לעבדו אך ורק בהתאם
להנחיות של יוניליוור.
שמירה על המידע האישי שלך
אנו נוקטים את כל אמצעי הזהירות הסבירים כדי לשמור על ביטחון המידע האישי שלך ודורשים מכל צד ג' המטפל במידע
האישי שלך או מעבד אותו למעננו לנהוג בדרך זו .הגישה למידע האישי שלך מוגבלת ,על מנת למנוע גישה או שינוי בלתי
מורשים או שימוש לרעה ,והיא מותרת אך ורק לעוב דים ולנציגים שלנו אשר יש צורך מקצועי לחשוף מידע זה בפניהם
(.)need to know basis
זכויות הפרטיות שלך ואל מי לפנות
בכל שאלה ,הערה או כל עניין שמטריד אותך בנוגע לאופן שבו אנו מטפלים במידע האישי שלך ,אנא פנה אלינו בלחיצה
על הקישור צור קשר באתר יוניליוור שהפנה אותך אל הצהרות פרטיות זו .לחלופין ,היכנס לאתר ,www.unilever.com
בחר במדינה המתאימה ולחץ על הקישור צור קשר .בקשתך תנותב אל החברה המתאימה בקבוצת יוניליוור.
זכותך לומר לנו אם אתה:


אינך מעוניין לקבל מאיתנו פניות בעתיד



מעוניין לקבל עותק של המידע האישי שלך הנמצא ברשותנו




מבקש לתקן ,לעדכן או למחוק מידע אישי שלך הרשום במערכת שלנו
מבקש לדווח על שימוש לרעה שנעשה במידע האישי שלך

כדי לסייע לנו להשיב לבקשתך ,אנא מסור את שמך ופרטיך המלאים.
שינויים בהצהרת הפרטיות שלנו
אנו עשויים לשנות הצהרת פרטיות זו מעת לעת באמצעות פרסום גרסה מעודכנת של הצהרת הפרטיות באתרי יוניליוור.
נפרסם הודעה זמן סביר מראש בדבר כל שינוי מהותי .אנו ממליצים לך לבקר לעתים תכופות בדף המדיניות כדי להתעדכן
בדבר האופן שבו אנו משתמשים במידע האישי שלך.

7

תנאי מדיניות פרטיות נוספים של יוניליוור
בנוסף להצהרת פרטיות זו ,ייתכן שמתנהלים קמפיינים או מבצעים ספציפיים שחלים עליהם תנאי פרטיות נוספים או
מדיניות פרטיות נוספת .אנו ממליצים לך לקרוא את התנאים או מסמכי המדיניות הנוספים הללו טרם השתתפותך
בקמפיינים או במבצעים ,היות שתידרש לציית לאותם תנאים אם תשתתף .כל תנאי פרטיות או מדיניות פרטיות הנוספים
על תנאים אלה ,יוצגו לעיונך במקום בולט.
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