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מה אנחנו עושים בתעשיה
אתם נרשמים לתעשיה ,אתר לאנשי תוכן ,קריאייטיב ,הפקה ודיגיטל ,כדי להחזיק
פרופיל מקצועי ,לפנות למשרות ,לחפש אנשי מקצוע וקולגות ,לתקשר זה עם זה ,עם
מגייסים בתחום ו/או עם מועמדים ,וכדי לפרסם בלוחות המקצועיים השונים.
את המידע עליכם אתם מזינים לאתר בעצמכם ,והוא גלוי למשתמשים האחרים
ולמנועי החיפוש ,אנא קחו זאת בחשבון ונהגו באחריות כלפי המידע שאתם
משתפים.
** לא מוטלת עליכם חובה להזין מידע ,והמידע נמסר על ידכם מרצונכם החופשי** .
חשוב לציין:
• כתובת המייל והטלפון של בעלי מקצוע ונותני שרות שהוזנו בשדות מייל וטלפון לא
מופיעים באתר ולא נסרקים על ידי גוגל.
• עסקים ,מגייסים וחברות הרשומים באזור ה"מעסיקים" שהזינו איש קשר ולא הסתירו
את הפרטים – הפרטים של איש הקשר מופיעים באתר ונסרקים.
• קובץ קורות לא עולה בגוגל ומצורף לפניה למשרות לבקשתכם.

המידע האישי המתועד
המידע השמור אצלנו שנוצר על ידכם כולל את:
• המידע שמסרתם עם הרשמתכם (הסיסמה מוצפנת ואין לנו גישה אליה)
• הקטגוריות המקצועיות שבחרתם עבור עצמכם ואינפורמציה שכתבתם על עצמכם.
• האופן בו תרצו לקבל התראות על משרות דרושים (סוגי המשרות)
• הסכמתכם לקבל ניוזלטר מאיתנו
• הקבצים והלינקים שצירפתם לפרופיל המקצועי ו/או למודעות שפרסמתם
• תיעוד הפניות שלכם למשרות כולל שמירת גיבוי של הפניה
• תיעוד מודעות שפרסמתם בלוח הדרושים ו/או בלוחות המקצועיים
• תיעוד רכישות מנוי  /שדרוגים שביצעתם באתר.
המידע שנוצר על ידי המערכת ונשמר
• תיעוד מועד התחברות אחרון ועדכון פרופיל אחרון
• כתובת  IPשל ההרשמה
• אופן ההרשמה (מייל או פייסבוק)
• טלפון ומייל (לא מופיעים באתר אלא אם כן נרשמו מחוץ לשדה הייעודי)
• מספר הכניסות הכללי למערכת.
המידע המפורט פה מאפשר זיהוי אישי ומשמש לצרכי תפעול המערכת ,התאמת משרות דרושים /
מועמדים מתאימים ,וידוא שליחה של פניות למשרה ,והתאמת הצעות רלוונטיות לסקטורים
מקצועיים.

תעשיה.קום בע"מ היא הבעלים הבלעדיים של המידע שנאסף באתר .המידע על פיו ניתן
לזהותך לא יימכר ,יוחלף ,יועבר ,או יינתן לאף חברה אחרת בשל כל סיבה שהיא ללא
הסכמתך ,מלבד מידע הכרחי להשלמת בקשה ו/או עסקה.

המידע הכללי
העברת מידע לצד שלישי
אנחנו לא מוכרים ,סוחרים ,או מעבירים בכל דרך שהיא לגופים חיצוניים מידע המאפשר זיהוי אישי שלך.
תנאי זה לא כולל חברות צד שלישי מוסמכות שמסייעות לנו בתפעול אתר האינטרנט שלנו או בביצוע
העסקים שלנו ,כל עוד החברות הנ"ל מתחייבות לשמור על סודיות המידע הזה.
בתקווה שלא נגיע לכך ,אך במקרים בהם מידע יהיה הכרחי על מנת לחקור ,למנוע או לפעול בקשר
לפעילויות משפטיות ,חשד להונאה ,מצבים הכוללים איומים אפשריים לביטחונו האישי של לקוח ,הפרות
תנאי השימוש שלנו ,וכיוב' ייתכן שנאלץ לחלוק את המידע עם רשויות החוק או גורם שלישי.
מידע שאינו אישי ,עם זאת ,עשוי להיות בשימוש למטרות שיווק ,פרסום ושימושים אחרים ,לעתים מול
גורם צד שלישי.
אבטחת מידע
אנחנו מיישמים מגוון אמצעי אבטחה כדי לשמור על בטיחות המידע האישי שלך .עובדים ספורים בלבד
מקבלים גישה למידע המאפשר זיהוי אישי .המחשבים/שרתים המשמשים לאחסון מידע המאפשר זיהוי
אישי נשמרים בסביבה מאובטחת.

פיקסלים ועוגיות
קבצי הקוקי שלנו משפרים את הגישה לאתר ומזהים מבקרים חוזרים .יתר על כן,
קבצי הקוקי והפיקסלים המותקנים באתר משפרים את חוויית המשתמש על ידי
מעקב והתמקדות בתחומי העניין של הגולש או הגולשת וביצוע אנליזה על הרגלי
השימוש של כלל הגולשים .השימוש בקבצי קוקי ובמערכות האנליזה לא מקושר באף
צורה למידע כלשהו באתר שלנו המאפשר זיהוי אישי.
לעתים רחוקות יותקן באתר פיקסל של גורם צד שלישי .המידע שיועבר אליו לא
מאפשר זיהוי אישי.

רשימת תפוצה לדיוור
אנחנו משתמשים בכתובת האימייל שסיפקת כדי לשלוח לך מידע על משרות
רלוונטיות לפי בחירתך ,ובכפוף להסכמתך עם ההרשמה לאתר גם ניוזלטר היוצא
אחת לשבועיים  -שלושה ובו חדשות ,עדכונים ,הזמנות לאירועים ,מידע ולעתים
מבצעים שיווקיים .מעת לעת נדוור גם מוצרים רלוונטיים לסקטור המקצועי בו
נרשמת.
אם בשלב כלשהו תעדיפו להסיר את עצמכם מרשימת התפוצה ,יש לבצע זאת
ב"הגדרות המשתמש" בכרטיס או על ידי שימוש בכפתור ההסרה המופיע בנפרד על
הניוזלטר ועל המיילים הקשורים למשרות הדרושים.
אנחנו מצרפים הוראות מפורטות להסרה מרשימת התפוצה בתחתית כל אימייל.

באמצעות שימוש באתר ,אתם מסכימים למדיניות הפרטיות שלנו.
במידה ואינכם מסכימים ,נבקש שלא להמשיך בהרשמה ובשימוש.

אנחנו זמינים לשאלות במייל
CONTACT@TAASIYA.CO.IL

הזכות להישכח:
לחצו פה להסרת כל הפרטים
שלכם לצמיתות מתעשיה

