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 א. כללי

 "wizdi"סביבה המתוקשבת ב נאי השימושמתנפרד מדיניות פרטיות זו מהווה חלק בלתי  .1

בהמשך היא תכונה ) ומופעלת על ידהבונוס בע"מ  חברת יבנהבבעלות הינה  הסביבה. )"הסביבה"(

 (. " או "אנחנו"סביבה"בעלת ה

 בסביבהמאחר וכניסה ושימוש אנו מכבדים את הפרטיות שלך ואת זכות הבחירה שלך לגביה. לכן ו .2

יות הפרטיות הזו נועדה , מדינהסביבהמשתמשים לבעלת כרוכים בהעברת מידע מסוים אודות ה

"( איזה מידע אתה" או "המשתמש)בהמשך נשתמש בביטויים " סביבהליידע כל מי שמשתמש ב

נאסף על ידנו, כיצד אנו משתמשים בו ושומרים אותו ואילו אפשרויות יש למשתמשים להגן על 

 פרטיותם בקשר לכך. 

 .סביבההמסמך כתוב בזכר, אולם הוא מתייחס כמובן לכל אחד ואחת העושה שימוש ב .3

לכן, אנא קראו אותה  .כל שימוש בה מהווה הסכמה למדיניות פרטיות זו או עשיית סביבהכניסה ל .4

לגבי תנאי לכל שאלה . סביבהבשלמותה, בין שאתה מורה או תלמיד, או אדם אחר המשתמש ב

דואר אמצעות שליחת באו , wizdi@bonusbooks.co.ilבמייל אלינו ניתן לפנות  סביבהב השימוש

 .יבנה ,3רחוב הירדן לכתובת: 

מתבקש לבקש מהורה שלו, או, אם יש לו אפוטרופוס, אז ממנו, לקרוא  18כל משתמש מתחת לגיל  .5

 .סביבהאת המסמך ולאשר לו להשתמש ב

האינטרנט  ר, בין שנכנסת אליה דרך אתסביבהמדיניות הפרטיות חלה על שימוש ב .6

https://wizdi.co.il/  יםובין שנכנסת באמצעות אתר או אפליקציה אחר  . 

מנע מלהשתמש יפרטיות הזו, הנך מתבקש לההבמידה ואינך מסכים לנאמר באילו מסעיפי מדיניות  .7

 בכל דרך. סביבהב

. אם העדכון או הזו מעת לעתו לשנות את תנאי מדיניות הפרטיות א לעדכן תרשאי סביבהה תבעל .8

מדיניות הפרטיות המעודכנת . סביבהההשינוי הינם מהותיים לפי דעתנו, נפרסם על כך הודעה על גבי 

 לעת.עת מ. הנך מוזמן לבדוק את תנאי מדיניות הפרטיות סביבהחייב מרגע העלאת העדכונים לת

 סביבהה תי בעלב. המידע הנאסף על יד

  שימוש בה.במהלך האליה מועבר הסוגים מסוימים של מידע  פתאוס סביבהה .9

מידע שממנו לא ניתן לזהות את פרטי המשתמש והוא מכונה "מידע לא הינו סף הנא המידעחלק מ .10

. ככלל, "מזהה"מידע מכונה  והוא משתמששל  יםאישי םפרטי זיהוי מאפשר מסוים מידעמזהה". 

 בעלתידי -על ולאאותם תלמידים  שלרק בין התלמידים לבין המורים  אפשריאלה  במקריםהזיהוי 

  .עצמה סביבהה
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 מידע לא מזהה

בין משתמש בו לשאתה  מכשירהו/או  מחשבהבין מועבר ם מידע מסוי ,סביבהבכאשר אתה משתמש  .11

מידע זה מוגדר . בו משתמש אתההדפדפן שוסוג מכשיר האו  מחשבהשל  I.Pכגון כתובת  ,סביבהה

יתכן וניתן יהיה כאמור ילמרות שבאופן ישיר )כי הוא לא יכול לזהות אותך  לא מזהה נו כמידעיעל יד

 . ך(או המכשיר שללזהות באמצעותו את פרטי המחשב 

או  , שהם קבצים קטנים הנשלחים אל מחשבך"cookies" -ב"עוגיות"  תמשתמש סביבהבעלת ה .12

על מנת לשפר את איכות השירות  ,זאת .כלים דומיםב כן, וסביבהבאתה משתמש כאשר  מכשירך

יכול אתה . בהתאם לתכונות הדפדפן שבו אתה משתמש סביבההניתן על ידנו ואת מהירות הגלישה ב

או הכלים הנוספים, או למחוק אותם ממחשבך. אם  "cookies"-להורות לדפדפן להגביל את קבלת ה

 סביבהה תלא יהיו עוד זמינות או לא יתפקדו כראוי. בעל סביבהות שונות בתעשה כן, ייתכן שפעול

פעולה דומה  המבצעתאת הזכות להשתמש בכל טכנולוגיה קיימת נוספת או עתידית  הלעצמ תשומר

 . "cookies" -לפעולת ה

 מידע מזהה

 סיסמאו שם משתמשלמסור  המשתמש נדרש ,ימותשוליצור או לבצע בה מ סביבהללהירשם על מנת  .13

 סביבהכמו כן, ה .סביבההבעלת /או על ידי ו/או על ידי משרד החינוך ו ידי בית הספר-עללו שהוקצו 

שלך בית הספר  מספר תעודת זהות, כיתה שם ושם המשתמש, המלא שלךרת את השם מואוספת וש

, סביבהכמו כן, כאשר תלמיד מבצע עבודה ב. . מידע זה הינו מידע מזההומספר סמל מוסד בית הספר

 .שלו הציון שלו נחשף למורה

להימנע ומוצע מזהים , אין כל צורך ו/או כל דרישה למסירת פרטים בסעיף הקודםאמור פרט ל .14

 ו/או למסור מידע שכזה. סביבהמלפרסם ב

 אחסון המידע והשימוש שנעשה בוג. 

  ידי משרד החינוך.-שרתים מאובטחים שאושרו עלחוות מאוחסנת ב סביבהה .15

על פרטיותם של המשתמשים ה והמידע המאוחסן אצל ה עליראמצעים לשמ תנוקט סביבהה תבעל .16

אבטחת ומחייבת את ספקי שירותי האחסון לספק אבטחה נאותה בהתאם למקובל ולדרישות 

 סביבהללהבטיח באופן מוחלט כי מידע שנמסר לצערנו, אין דרך עם זאת, משרד החינוך. המידע של 

מפעילות זדונית או עבריינית של צדדים  מכשל טכנולוגי או אנושי, או לא ייחשף כתוצאהכגון זה 

חשיפת מידע כאמור,  תקלה באבטחת המידע שלך או אודותגלה ת סביבהה תבעלשככל  שלישיים.

באמצעות  וזאתבהקדם האפשרי על כך  ךל ודיעלה את מיטב המאמציםעשה ת סביבהה תבעל

, או פנייה לבית הספר או או באמצעות פרסום הודעה על כך ,סביבהבעת הרישום ל שסופקוהפרטים 

  .למשרד החינוך או לרשות להגנת הפרטיות 

ן או לכל חשיפה של לא תישא באחריות לכל כשל באבטחה מצד ספקי שירותי האחסו סביבהבעלת ה .17

 מידע כתוצאה מפעולה זדונית או כל גורם אחר שאינה בשליטתה.

  .סביבהלצורך פעילותה של ה היד-עושה שימוש במידע המאוחסן על סביבהבעלת ה .18



 סביבהרשאית לעשות שימוש במידע באופן שאינו מזהה על מנת לשפר את ה סביבהבנוסף, בעלת ה .19

 ולהפיק ממנה סטטיסטיקות בקשר לשימושים בה.

 ע"י משתמשי מידע שנמסר להלא למסור לצד שלישי  תמתחייב סביבהה תבעלפרט למתואר לעיל,  .20

, ללא הסכמת המוסר, אלא בהתאם להוראות הדין ו/או במענה לכל צו שיפוטי ו/או מנהלי סביבהה

 . או במסגרת הליכים משפטיים בין הצדדיםו/ ו/או על פי דרישה של גוף שלטוני כלשהו

 
 

 מחיקת ושינוי מידע. ד

באמצעות  סביבהלהסיר או לשנות מידע שניתן על ידך ל סביבהה תבאפשרותך לבקש בכל עת מבעל .21

אנו נפעל לפי הבקשה. עם זאת, מכיוון  .wizdi@bonusbooks.co.ilשליחת בקשה לכתובת הדוא"ל 

כות למחיקת או שינוי מידע שמהווה חלק מהלימודים, אנו שומרים על הזכות לשעשויות להיות הש

 לערוך אתך ועם בית הספר שלך ו/או משרד החינוך בירור קודם למחיקת או שינוי כל מידע.

 

 . שונותה

. בכל מקרה סביבהגוף התנאי השימוש ובתנאים המפורסמים בהמדיניות פרטיות זו חלה בנוסף לכל  .22

 ,סביבההאמור בגוף ה או לבין שימושהתנאי האמור במדיניות פרטיות זו לבין שאר בין של סתירה 

יפורשו הדברים, ככל הניתן, כמשלימים זה את זה. ככל שפירוש כאמור אינו אפשרי, יגבר האמור 

 .מדיניות פרטיות זוב

 פיהן.-על אותהאין לפרש ו נועדו לנוחות בלבדמדיניות פרטיות זו בכותרות ה .23

 נה בת אכיפה, יהיה שאר האמור בתוקף.נאי מדיניות פרטיות זוהיה ויקבע כי הוראה כלשהי של  .24

-אביב-בעיר תלכים ניות פרטיות זו הינו דין מדינת ישראל. לבתי המשפט המוסמיהדין החל על מד .25

סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר להסכם זה ו/או הנובע ממנו יהיה מקום  יפו

באישור חוזה זה מעיד המשתמש כי הוא מסכים להחלת הדין האמור  אשר יהיה.של הצדדים בם מוש

 ואת סמכות השיפוט כמופיע בסעיף זה.

 


