הצהרת פרטיות מקוונת של Lifestyles® International Holdings Corporation
 Lifestylesמחויבת לכבד את פרטיותך ולאבטח את המידע האישי שלך בכניסתך לאתר
 www.lifestyles.netו/או לכל אתר אחר המקושר מ") Lifestyles-האתר"( .כחלק מהתחייבות זו שלנו
כלפיך ,ברצוננו למסור לך פרטים בקשר למידע שנאסף ממך כשאתה מבקר באתרים שלנו :השימוש
שנעשה במידע האישי שלך וכיצד הוא מאובטח ,וכיצד תוכל ליצור אתנו קשר כדי לעדכן או לערוך את
המידע האישי שלך Lifestyles .פועלת בכפוף לחוק חופש המידע והגנת הפרטיות Freedom of
).Information and Protection of Privacy Act (FIPPA

איסוף מידע אישי
 Lifestylesאוספת מידע אישי כשאתה:
•
•
•
•

רוכש מוצרי  Lifestylesאו שירותים באמצעות האינטרנט;
מבקש לקבל מסרי דואר אלקטרוני מ;Lifestyles-
מבקש ממפיץ עצמאי או ממשרדי החברה ליצור אתך קשר;
מעביר אלינו משוב או הצעות.

כדי שתוכל לבצע הזמנות מקוונות באמצעות אתרי הרשת שלנו ,להגיש בקשות מקוונות או לקבל מסרים
באמצעות דואר אלקטרוני ,אנחנו אוספים מידע אישי כגון שמך ,כתובתך ,מספר הטלפון שלך ,ואף מידע
דמוגרפי כגון תאריך הלידה שלך ומינך .כדי שתוכל לרכוש מוצרים או שירותים של  Lifestylesבאמצעות
אתרי הרשת שלנו ,אנו מקבלים ממך את פרטי כרטיס האשראי שלך וכתובת למשלוח .פרטים אלה
מאובטחים כיאות ,כפי שתואר בפרק שעוסק באבטחה בצו הפרטיות של .Lifestyles

שימוש במידע אישי
המידע האישי שאתה מוסר לנו כשאתה נכנס לאתרי  Lifestylesאו כשאתה מסכים לקבל מסרים בדואר
אלקטרוני משמש לזיהוי שלך ,ומאפשר לנו לספק לך את המידע שביקשת .מידע זה כולל פרטים על
מוצרים של  ,Lifestylesההזדמנויות העסקיות שלנו ,תמריצים או מבצעים ,אפשרויות רשת ומידע על
אירועים .המידע שאתה מוסר לגבי כרטיס האשראי שלך ופרטי המשלוח משמש אך ורק לעיבוד
ההזמנות שאתה מבצע עבור מוצרי  Lifestylesהמוצעים ברשת ,או להעברת מסרים מקוונים מ-
 .Lifestylesמידע שיתקבל במסגרת סקר ומשוב ישמש למתן מענה לצרכיך ,כגון הבנת העדפתך לגביי
המוצרים וגילוי דרכים לשיפור מוצרי  ,Lifestylesשירותיה ואתרי הרשת שלה.

אבטחת מידע אישי
 Lifestylesמפעילה רשתות נתונים מאובטחות שמוגנות על ידי סיסמה וחומות אש ) (firewallלפי
התקנים המקובלים בתעשייה .אנו מחוייבים להגן על מידע רגיש שלך באמצעות אבטחתו והגנה עליו
מפני גישה או שימוש ללא הרשאה ,או חשיפה באמצעות תוכנת הצפנה  .SSLאנו נשמור על סודיות
מוחלטת של כל המידע האישי שנאסף על ידינו ,ונגלה מידע כזה אך ורק לעובדי  Lifestylesולמשרדים
מסונפים למטרות פנימיות בלבד ,ורק לאנשים שיזדקקו למידע כזה למטרות שתוארו במדיניות הפרטיות
של .Lifestyles
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גילוי מידע אישי
חברת  Lifestylesפועלת בכפוף לחוק חופש המידע והגנת הפרטיות and
)Protection of Privacy Act (FIPPAכפי שהוצגו במפורש בהצהרת פרטיות זו; אנחנו לא נמכור ,נעביר
Freedom of Information

או נגלה בכל דרך אחרת מידע אישי כלשהו שלך לצד שלישי כלשהו ,ללא ידיעתך וללא קבלת הסכמתך
מראש ,למעט במקרה של הפרת חוזה ,סוגיות משפטיות הכרוכות בהפרת מדיניות ונהלים ,או כפי
שיידרש אחרת על פי חוק.

הסכמה
 Lifestylesמכבדת את הפרטיות המקוונת שלך .על ידי כניסה לאתרים שלנו אתה מסכים
ש Lifestyles-תאסוף מידע זה ותשתמש בו ,תוך עמידה בהנחיות שנקבעו בהצהרת פרטיות מקוונת זו.

קוקיס
קוקיס הן פיסות מידע קטנות שמאוחסנות בדיסק הקשיח של המחשב שלך ,כדי להקל את זיהוי המידע
שלך כשאתה חוזר אל האתר שלנו ,או כדי לאפשר לך חוויה ידידותית למשתמש .הקוקיס של Lifetlyes
אינן מכילות מידע רגיש כגון שם חוקי או מידע על כרטיס אשראי .אולם ,איננו יכולים לשלוט בצד שלישי
שמשתמש בקוקיס ובהפצת מידע על ידיו ,ולא נקבל אחריות לכך .רוב הדפדפנים מאפשרים לך למחוק
או לחסום קוקיס ,אבל אנא זכור שאם אתה חוסם קוקיס בדפדפן הרשת שלך ,לא תוכל להיכנס לאזורים
מסוימים באתרי הרשת שלנו ,או להפיק את התועלת האמיתית מ.Lifestyles-

קישורים למרכזי עסקים פרטיים ) (PBCשל מפיצים עצמאיים של Lifestyles
הצהרת פרטיות מקוונת זו חלה על  Lifestyles International Holdings Corporationועל המשרדים
המסונפים לה בכל רחבי העולם .מפיצים עצמאיים של  Lifestylesרשאים גם כן לנהל מעקב אחר הרשת
שלהם באמצעות מרכז העסקים האישי .אתרים של מפיצים עצמאיים במרכז העסקים האישי של
 Lifestylesהם על-ידי  , Lifestylesולמרות שאנו אוכפים בהקפדה יתרה את מדיניות הפרטיות
המקוונת שלנו ,כל מפיץ עצמאי אחראי לאתר האישי שלו ולאיסוף מידע אישי והשימוש בו.

אתרים של צד שלישי
האתרים של  Lifestylesכוללים גם קישורים לאתרים של צד שלישי .מאחר שלאתרים האמורים יש
מדיניות פרטיות נפרדת ועצמאית ושיטות משל עצמם ,לא נקבל אחריות או חבות לדרך שבה הארגונים
כאמור אוספים ,משתמשים ,או מטפלים בכל דרך אחרת במידע האישי שלך.

שינויים במדיניות הפרטיות של Lifestyles
הצהרת פרטיות זו תקפה מיום  31במרץ  Lifestyles .2007שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לתקן
מדיניות פרטיות זו בכל עת ,ושינוי או תיקון כאמור ייכנס לתוקף מייד עם ההודעה על כך .שינויים
במדיניות פרטיות זו יועברו אליך באמצעי תקשורת שונים ,כולל פרסום הגרסה העדכנית ביותר באתר
שלנו.
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צור קשר
אם יש לך שאלות או הערות לגבי הצהרת פרטיות זו ,או אם אתה רוצה ליצור עמנו קשר כדי לעדכן את
המידע האישי שלך ,אנא שלח אי-מייל אל שירות הלקוחות בכתובת .israel@lifestyles.net

