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הודעת ה'עוגיות' של ּביְרד

עדכון אחרון: 13 ביולי, 2018. 

יחסינו עמך.  את  ומעריכים  לפרטיות  ביחס  חששותיך  את  מכבדים  ּביְרד  בחברת  אנו 
חברת Bird Rides, Inc. ("ּביְרד",  כיצד  מסבירה  זו ("ההודעה")  הודעת 'עוגיות' 
משתמשת  באלה הטיות)  וכיוצא  או "שלנו"  "אנחנו/אנו", "אותנו/לנו/על ידינו" 
האינטרנט  באתרי  משתמש  כשאתה  אותך  לזהות  כדי  דומות  ובטכנולוגיות  ב'עוגיות' 
אחרים  ניידים  או  מקוונים  בשירותים  או  ניידים  למכשירים  שלנו  באפליקציות  שלנו, 
משתמשים  אנו  ומדוע  אלה  טכנולוגיות  מהן  מסבירה  ההודעה  שלנו ("השירותים"). 

בהן, כמו גם את זכויותיך לשלוט בשימוש שלנו בהן.

הודעה זו מסבירה:

מהן 'עוגיות'?•

סוגי המידע הנאסף וסיבות האיסוף•

סוגי 'עוגיות' בהם אנו משתמשים•

משך שמירת ה'עוגיות' על המכשיר שלך•

ניהול 'עוגיות'•

ההשלכות של השבתת כל ה'עוגיות'•

שינויים בהודעת ה'עוגיות'•

צור קשר•

מהן 'עוגיות'?

'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט קטנים הנשמרים במחשב או במכשיר הנייד שלך, 
המאפשרים לנו, בין השאר: (1) לזהות את המחשב או המכשיר שלך; (2) לשמור את 
ההעדפות וההגדרות שלך; (3) להבין מהם חלקי השירותים בהם ביקרת; (4) לשפר את 
חוויית המשתמש שלך על ידי מסירת תכנים ופרסומות התפורים לתחומי העניין שלך 
ומדידת האפקטיביות שלהם; (5) לבצע חיפושים וניתוח נתונים; (6) לסייע בפונקציות 

.www.allaboutcookies.org :אבטחה ומנהלה. למידע נוסף על 'עוגיות', בקר בכתובת

הטכניקות  כל  את  הכולל  הרחב  במובנו  זו  בהודעה  משמש  המונח 'עוגיה' 
 tracking) פיקסל מעקב ,(web beacon) והטכנולוגיות הדומות, לרבות משואת אינטרנט

.(log file) וקובץ לֹוג (pixel

סוגי המידע הנאסף וסיבות האיסוף

http://www.allaboutcookies.org
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'עוגיות' עוזרות לנו להבין טוב יותר את הציפיות שלך מהשירותים שלנו וכך מאפשרות 
להלן  לאורך זמן.  שלנו חוויה נעימה  למבקרים  להציע  אסטרטגיות אחרות,  בין   לנו, 

דוגמאות לדרכים שבהן אנו משתמשים ב'עוגיות':

במאגר • שלך  החשבון  על  המידע  את  ולמצוא  אתה  מי  לנו  להזכיר 
הנתונים שלנו כשאתה מתחבר לשירותים, על מנת שלא תצטרך להכניס 
התפור  שירות  לך  לספק  לנו  עוזר  הדבר  בכל ביקור.  פרטיך  את  מחדש 
לצרכים ולתחומי העניין המסוימים שלך. 'עוגיה' נוצרת כשאתה נרשם 

לשירותים; 

לפעול • יתוכננו  שהשירותים  כדי  המבקר  משתמש  דפדפן  באיזה  לקבוע 
באופן תקין בגרסאות הנפוצות ביותר של דפדפנים שונים; 

במקביל למשלוח עדכוני דואר אלקטרוני אליך; •

לנתח את השימוש שלך בשירותים שלנו ולהפיק נתונים מבוססי-ניתוח •
ביחס לשירותים שלנו; 

להעריך את גודלו של הקהל שלנו. לדפדפן שלך משויכת 'עוגיה' ייחודית •
שעוזרת לנו לקבוע אם הביקור שלך הוא ביקור חוזר או ביקור ראשון; 

לקבוע אם אתה מתחבר לשירותים שלנו בפעם הראשונה; •

לשמור העדפות צפיה (כגון, העדפות גודל, מערך עמוד, שפה וכו'); •

לייעל את הרכישות וההזמנות שלך. •

בנוסף, 'עוגיות' מאפשרות לנו את הדברים הבאים: 

להתאים לך את הביקור: ייתכן שנשתמש במידע שנאסף במהלך הביקור •
על מנת לייעל את התחברותך הבאה לשירותים שלנו; 

במסגרת • המופיעים  השיווקיים  והמסרים  הפרסומות  את  לך  להתאים 
השירותים, בין אם הם שלנו ובין אם הם של צדדים שלישיים; וכן 

בודדים • שימושים  על  מידע  מרכזים  אנו  אצל הלקוחות:  מגמות  לנתח 
בשירותים ומנתחים אותם כמקשה אחת בצורה מצרפית. 

סוגי 'עוגיות' בהם אנו משתמשים

חלק  מספר סיבות.  בשל  צד שלישי'  צד ראשון' וב'עוגיות  משתמשים ב'עוגיות  אנו 
מכנים   אנו  ואותן  יפעלו  שלנו  שהשירותים  כדי  טכניות  מסיבות  נדרשות  מה'עוגיות' 
תחומי  אחר  לעקוב  לנו  מאפשרות  אחרות  או "הכרחיות". 'עוגיות'  עוגיות "חיוניות" 
העניין של המשתמשים שלנו ולכוון אליהם וכן לשפר את החוויה במסגרת השירותים 
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ניתוח  לשם פרסום,  שלנו  השירותים  דרך  מציבים 'עוגיות'  שלישיים  צדדים  גם  שלנו. 
נתונים ומטרות אחרות. הסוגים המסוימים של 'עוגיות' צד ראשון וצד שלישי המוצבות 

דרך השירותים שלנו והצרכים שהן ממלאות מתוארים ביתר פירוט להלן.

'עוגיות צד ראשון' -

עוגיות אלה נוצרות על ידי ּביְרד. על פי רוב הן משמשות כדי לאפשר לך 
מצד  במאפיינים שלהם.  'עוגיות'  ולהשתמש  שלנו  בשירותים  לגלוש 

ראשון כוללות:

'עוגיות חיוניות לאתרי אינטרנט': 'עוגיות' אלה הכרחיות על מנת •
ולהשתמש  שלנו  השירותים  דרך  הזמינים  שירותים  לך  לספק 

במאפיינים מסוימים שלהם, כגון גישה לאזורים מאובטחים. 

לגלוש • לך  מאפשרות  אלה  'עוגיות פונקציונליות': 'עוגיות' 
כגון  מסוימים שלהם,  ממאפיינים  ליהנות  או  שלנו  בשירותים 

זכירת העדפות שפה או ביצוע הזמנות מקוונות. 

'עוגיות ניתוח נתונים': 'עוגיות' אלה מאפשרות לנו לאסוף נתונים •
סטטיסטיים (מצרפיים ואנונימיים) על הרגלי השימוש שלך ושל 
את  לשפר  לנו  עוזר  זה  מידע  אחרים בשירותים.  משתמשים 

המאפיינים שמציעים השירותים.

 

'עוגיות צד שלישי' -

שלישי  מצד  וחברות  קשורות  חברות  הקנייניות שלנו,  בנוסף ל'עוגיות' 
מסוימות עשויות ליצור 'עוגיות' במחשב שלך, לגשת אליהן ולקשר אליהן 
משואות אינטרנט. 'עוגיות' אלה מאפשרות לספק מאפיינים או פונקציות 
המגדירים  הצדדים  או באמצעותם.  השירותים  במסגרת  שלישי  מצד 
בעת  הן  שלך  המכשיר  את  לזהות  יכולים  כאמור  שלישי  צד  'עוגיות' 
מסוימים אחרים.  אינטרנט  באתרי  ביקורו  בעת  אצלנו [והן  ביקורו 

'עוגיות' צד שלישי כוללות:
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צדדים • ידי  על  מוגדרות  אלה  'עוגיות פונקציונליות': 'עוגיות' 
שלישיים התומכים בשירותים שלנו והן מאפשרות לך להשתמש 
במאפיינים ובשירותים שימושיים, כגון שירותי תמיכה או עיבוד 

תשלומים. 

ידי • על  מוגדרות  אלה  התנהגותי מקוון': 'עוגיות'  פרסום  'עוגיות 
שותפי הפרסום שלנו והן אוספות נתונים אודות הרגלי הגלישה 
זה  מידע  והשירותים שלך.  המוצרים  העדפות  גם  כמו  שלך, 
להציג  עובדים  אנו  עמן  הפרסום  ולרשתות  לּביְרד  מאפשר 
פרסומות רלוונטיות בדפים הרלוונטיים ביותר של אתרי שותפים 
חברות  או  שלישיים  שצדדים  ייתכן  שירותי ּביְרד. לדוגמה,  ושל 
של  אתר  שאינו  באתר  ּביְרד  של  פרסום  תכניות  ינהלו  קשורות 

ּביְרד.

משך שמירת ה'עוגיות' במכשיר שלך

משך שמירת ה'עוגיות' במכשיר שלך עשוי להשתנות, כשהדבר תלוי בקטגוריה אליה הן 
משתייכות: זמניות או קבועות.

'עוגיות' זמניות -

אנו משתמשים ב'עוגיות' זמניות בכל הדפים המאובטחים שלנו על מנת 
להקצות ולרשום מזהה שיחה (session ID). מזהה זה משמש גם לצרכי 
דיווח פנימי. אין הוא מאפשר לנו לזהות אותך באופן אישי על פי שם, 
וסוג זה של 'עוגיה' אינו משאיר כל מידע שניתן לשחזר על הכונן הקשיח 
פוקעות  והן  זו  לקטגוריה  שייכות  שלנו  הקנייניות  רוב ה'עוגיות'  שלך. 

כשאתה סוגר את דפדפן האינטרנט שלך. 

'עוגיות' קבועות -

'עוגיות' הניתוח הקנייניות שלנו ו'עוגיות' צד שלישי הן 'עוגיות' קבועות. 
לאורך  מבקרים  של  הגלישה  התנהגות  את  להבין  לנו  מאפשרות  הן 
הקשורים  נוספים  מאפיינים  לך  להעניק  או  יותר  ארוכה  זמן  תקופת 
לבקשות התאמת השירותים שלך והתוכן ששמרת או אחסנת. הן יכולות 
להישאר במחשב שלך למשך 24 שעות, שבוע או מספר שנים, כשהדבר 
אלה  כי 'עוגיות'  היא  הדבר  משמעות  שהן ממלאות.  בתפקיד  תלוי 
ממשיכות להתקיים לאחר סגירת הדפדפן שלך וניתנות לשימוש על ידי 
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את  פותח  כשאתה  שלך  המחשב  את  לזהות  מנת  על  שלנו  השירותים 
הדפדפן מחדש מאוחר יותר. 

ניהול 'עוגיות'

במסגרת  שימוש  נעשה  בהן  מקטגוריות ה'עוגיות'  חלק  לקבל  מעוניין  אינך  אם 
השירותים שלנו, אתה יכול להשתמש באמצעים המתוארים להלן על מנת להשביתן. 
את  לזכור  כדי  שלך  במכשיר  להגדיר 'עוגיה'  נצטרך  עדיין  כי  לב  שים  עם זאת,  יחד 

ההעדפות שלך כשתתחבר לשירותים שלנו שוב מאותו דפדפן.

שלך  הדפדפנים  בין  העדפותיך  את  שתסנכרן  טכנית  מבחינה  אפשרי  בלתי  כרגע, 
אחד  בכל  להגדירן  עליך  החכם שלך).  הטלפון  או  שלך  שלך (המחשב  והמכשירים 
שאתה משתמש בדפדפן  מהדפדפנים/מהמכשירים הנמצא בשימושך כיום ובכל פעם 

חדש או במכשיר חדש.

העדפותיך  את  לממש  יכול  אתה  לדחות 'עוגיות'.  או  לאשר  אם  להחליט  יכול  אתה 
שהאמצעים  כיון  האינטרנט שלך.  מדפדפן  ניהול ה'עוגיות'  באמצעות  לעניין 'עוגיות' 
לבקר  עליך  אחד לאחר,  אינטרנט  מדפדפן  משתנים  להשבתת 'עוגיות'  או  להפעלת 
לעניין 'עוגיות'.  העדפות  על  נוסף  למידע  שלך  האינטרנט  דפדפן  של  העזרה  בתפריט 
אתה יכול גם בכל עת לקבוע את קונפיגורציית הדפדפן שלך באופן שתקבל הודעה על 
קבלת 'עוגיה', כך שתוכל להחליט אם אתה רוצה או לא רוצה לאשר אותה.  'עוגיות' 
אינן קוראות בשום מקרה את הנתונים מהכונן הקשיח שלך ואתה יכול למחוק אותן 

מהמחשב שלך בכל עת.

כמו כן, רוב רשתות הפרסום מציעות דרך להסרה עצמית מפרסום מוכוון. אם אתה 
http:// :או בכתובת /http://aboutads.info/choices מעוניין במידע נוסף, אנא בקר בכתובת

.www.youronlinechoices.com

ההשלכות של השבתת כל ה'עוגיות'

מסוימים  בחלקים  להשתמש  להמשיך  תוכל  כל ה'עוגיות',  את  להשבית  תבחר  אם 
מהשירותים שלנו. עם זאת, ייתכן שמאפיינים שימושיים מסוימים לא יפעלו יותר.

במידע  להשתמש  להמשיך  נוכל  או יותר,  אחת  השבתת 'עוגיה'  אם  לתשומת לבך, 
שנאסף על ידי 'עוגיות' כאמור לפני השבתתן. יחד עם זאת, אנו נחדל לאסוף כל מידע 

נוסף באמצעות ה'עוגיה' שהוסרה מרגע השבתתה.

שינויים בהודעת ה'עוגיות'

הודעה זו נתונה לעדכון מפעם לפעם ובהתאם לדרישות החוקיות. כל שינוי שייעשה 
יבוא לידי ביטוי בהודעה זו. הודעה זו היא ספציפית לפעילות של ּביְרד וחלה על מידע 
שאתה מוסר באופן מקוון, כמו גם באמצעים אחרים. אנא עיין שוב בהודעת 'עוגיות' זו 
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באופן קבוע על מנת שתישאר מעודכן ביחס לשימוש שלנו ב'עוגיות'. אם יש לך שאלות 
כלשהן, אנא צור עמנו קשר כמוסבר להלן.

צור קשר

אם יש לך שאלות כלשהן ביחס לשימוש ב'עוגיות' במסגרת השירותים שלנו, אל תהסס 
ליצור עמנו קשר בדואר אלקטרוני לכתובת Shalom@bird.co. . מידע כללי יותר לגבי 
סוגי הנתונים האישיים שאנו אוספים אודותיך והדרך בה אתה יכול לממש את זכויות 
על  לחיצה  באמצעות  שלנו  הפרטיות  במדיניות  גם  למצוא  ניתן  שלך  המידע  פרטיות 

הקישור הבא: [יש להכניס קישור]
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