
 'PeTeLעבור אתר 'למדע  ויצמןמכון של מדיניות ההגנה על הפרטיות תקציר 

מדעי ומוסד מוכר להשכלה גבוהה. מחקר מוסד להוא ") מכון ויצמן" או "המכוןלמדע (" מכון ויצמן
העוסקת, בין היתר, במחקר, פיתוח חומרי  ת המדעיםהוראלבמסגרת מכון ויצמן פועלת המחלקה 

(או 'פטל')  PeTeLהאתר על מנת לאפשר את פעילות . למידה והוראה ופיתוח מקצועי של מורים
 , מכון ויצמן נדרש להחזיק ולעבד מידע אישי של משתמשימותאמת אישיתמידה הוראה ולכמערכת ל

 על ידי מכון ויצמן. האישי שלכם ם לעיבוד המידע מימסכי םבאתר פטל, את יםמשתמש םפטל. כשאת

אודות משתמשי אישי החזיק ולעבד מידע לומנהל את האתר פטל, ולשם כך נדרש גם מכון ויצמן מחזיק 
 עיקריהשר מכון ויצמן ינהל את המידע האישי על פי מדיניות הגנת הפרטיות של מכון ויצמן, א. פטל

 מובאים כאן לנוחותכם:

במהלך רישומכם לאתר פטל, ובמהלך שימושכם באתר.  מכון ויצמן אוסף מידע אישי שלכם .1
הערות  ,, ציוניםאתרבבשיעורים ותרגילים  , פרטי השתתפות, סיסמהשם משתמש ,שם לדוגמה:

חשב ממנו מרשת והכניסות ויציאות מהמערכת, ופרטים אודות ההתכתבות עם המורים, במערכת, 
 אתם מתחברים. 

ם הסכמתועל בסיס הסכמתכם ו/או באופן חוקי והוגן,  אישיהמידע המכון ויצמן אוסף ומעבד את  .2
 שמוסמך להסכים בשמכם (כמו הורים).של מי 

 הפעלת האתר 'פטל', או כנדרש על פי חוק. רק למטרות מידע האישי שלכם ישתמש ב מכון ויצמן .3
כלשהו, אלא במקרים מסוימים,  לצד שלישי םהמידע האישי שלכאת עביר ילא  מכון ויצמן .4

ק; אם המכון נדרש להעביר את המידע אם המכון מחויב להעביר את המידע על פי חו לדוגמה:
כגון במקרה של חקירה, תביעה,  –לשמירה על זכויותיו וזכויות עובדיו וזכויות צדדים שלישיים 

ספקים ונותני שירות למכון, כמו חברת שרתים או ע לאם המכון מעביר את המידאו תלונה; וכן 
 . פטל אתרהחברת גיבוי, או חברת ניהול 

לצורך ) cookie(הנקראת גם: עוגיה,  'קּוִקיתהאתר 'פטל' מזהה את המחשב שלכם על ידי שימוש ב' .5
תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש במערכת, 

 פרטים, כדי להתאים את המערכת להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. לאימות 
הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשב מרוחק. חלק  )cookies( "עוגיות" .6

 מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך.
מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מכילות מידע  )cookies( ה"עוגיות" .7

 מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.
תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך אנו  cookies אם אינך רוצה לקבל .8

 cookies -לכך, באפשרותך למחוק את הממליצים לך להיעזר בקובץ העזרה של הדפדפן. בנוסף 
 במחשבך בכל רגע. 

 אם תימנע מקבלת עוגיות או שתמחק אותן, המערכת או חלקים ממנה לא יעבדו .9
שלכם. אם יש לכם שאלות בקשר לשמירת הפרטיות אישי המידע השומר על סודיות  מכון ויצמן .10

 .ליצירת קשר :יצור איתנו קשרבמכון ויצמן, אפשר ל

פרטיות של ה תמדיניות הגנעקרונות הגנת הפרטיות על פי עיקרי הוא תקציר לא מחייב של מסמך זה 
  .מכון וייצמןשל המלאה הפרטיות  תבמדיניות הגנ. לעיון מכון ויצמן

 המשתמשים והאמור בו מתייחס באופן שווה לכלהשימוש בלשון זכר במסמך זה הינו מטעמי נוחות בלבד, 

* * * * * 
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