מדיניות השימוש בעוגיות (קבצי )Cookie
מדיניות שימוש בקבצי  Cookieזו (להלן" :מדיניות השימוש בעוגיות") ,נועדה ליידע אותך לגבי אופן איסוף
המידע אודותיך באמצעות קבצי  cookieו/או טכנולוגיות מעקב דומות ,כגון פיקסלים ,תמונות גרפיות
המכונות  , web beaconתמונות  GIFשקופות ( ,)clear GIF’sובאגי אינטרנט (( )web bugsלהלן יכונו ביחד:
"קבצי  "Cookieאו "עוגיות") ,הנעשה בעת ביקורך בכל אחד מאתרי האינטרנט (תחת כל שמות המתחם
( )domainsלרבות תתי שמות מתחם ( )(sub-domainsו/או האפליקציות ,המצויים בבעלות אבן קיסר
בע"מ (להלן" :אבן קיסר") או המופעלים על ידה ,כיום ו/או בעתיד ,ובפרט באתר האינטרנט של אבן קיסר
תחת שם המתחם ( www.caesarstone.co.ilלהלן יקראו ביחד ולחוד" :האתר") .בהמשך תוכל לקרוא עוד
על אודות קבצי  Cookieשבשימוש האתר שלנו ולאילו המטרות הם משמשים.
האמור במדיניות זו מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ,אולם מתייחס לגברים ולנשים כאחד.
אבן קיסר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או לשנות ,מעת לעת וללא צורך בהודעה מראש ולפי שיקול
דעתה הבלעדי ,את הוראות מדיניות השימוש בעוגיות .בהתאם לכך ,מומלץ להקפיד ולבקר מפעם לפעם
במדיניות זו על מנת להתעדכן בשינויים ולקבל את המידע העדכני ביותר על עוגיות אלה ואופן השימוש בהם
באתר .כניסה לאתר ו/או גלישה באתר ו/או שימוש באתר לאחר שינוי בתנאי מדיניות השימוש בעוגיות אשר
פורסמו באתר ,מהווה הסכמה מלאה מצדך לשינויים ו/או תנאי מדיניות השימוש בעוגיות החדשים שפורסמו
באתר.
שים לב :גלישתך ו/או שימושך באתר מהווים את הסכמתך למיקום קבצי  Cookieבמכשירך ולשימוש
בעוגיות באופן ולמען השימושים המצוינים במדיניות זו .אם אינך מעוניין כי יעשה שימוש בקבצי ,Cookie
אנא עיין באפשרויות העומדות בפניך לניהול העדפותיך בנושא קבצי  Cookieהמפורטות להלן.
מהם קבצי ?Cookie
קבצי  Cookieהם קבצי טקסט קטנים שעשויים להיות ממוקמים בדפדפן המחשב ו/או במכשיר הנייד ו/או
בכל מכשיר אחר באמצעותו אתה גולש באתר (להלן" :המכשיר") ,לצורך איסוף מידע אודות הגלישה שלך
באתר (לדוגמא ,העמודים בהם צפית ,המדורים בהם גלשת ,וכן מידע אודות המכשיר ,כולל כתובת  IPשלך
וכדומה) .כמו כן ,הקבצים מאפשרים לאתר לזהות באופן ייחודי את הדפדפן שלך או המכשיר שלך בכל פעם
שמתבצע ביקור נוסף באותו אתר ,וזאת לצורך תפעולו השוטף של האתר ולשיפור את חוויית המשתמש בהם.
אופן השימוש בקבצי  Cookieבאתר
להלן סוגי קבצי  Cookieבהם משתמשת אבן קיסר באתר:
• עוגיות עשויות להיות ממוקמות במכשיר שלך על-ידי אבן קיסר כמפעילת האתר .עוגיות אלו נקראות
עוגיות "צד ראשון" .עוגיות מסוימות עשויות להיות ממוקמות במכשיר שלך במהלך ביקורך באתר של
אבן קיסר על-ידי צד שלישי שאינו אבן קיסר .עוגיות אלו נקראות עוגיות "צד שלישי" .לדוגמא ,שותף
של אבן קיסר עשוי למקם עוגיית צד שלישי כדי לאפשר שירותים מסויימים (כמו למשל שירותי ניתוח
סטטיסטיים) שמספק אותו צד שלישי.
• עוגיות זמניות ( )Session Cookieמשמשות ,בין היתר ,לצורך פעולתו התקינה של האתר .עוגיות אלו
מאוחסנות באופן זמני בלבד במהלך הגלישה ונמחקות מהמכשיר של המשתמש כאשר הדפדפן נסגר.
• עוגיות קבועות ( )Persistent Cookieנשמרות במחשב שלך לתקופה קצובה ולא נמחקות כאשר הדפדפן
נסגר וייתכן שהדפדפן שלך יעשה בהן שימוש בביקוריך החוזרים באתר .אנחנו משתמשים בהן כדי
לזהות אותך בין הביקורים .קבצים אלו אינם נדרשים על מנת שהאתר יפעל ,אבל נועדו לשפר את חוויית
המשתמש שלך.
• עוגיות הכרחיות ) (Necessary Cookieנדרשות להפעלה התקינה של האתר ועל מנת לאפשר לך לגלוש
באתר או כדי לספק תכונות מסוימות .אם עוגיות אלה מושבתות ,אז אזורים מסוימים באתר לא יעבדו.

1

• עוגיות ביצועיות ( )Performance Cookieמאפשרות לשפר את הביצועים של האתר ולספק לך חווית
משתמש טובה יותר.
• עוגיות פונקציונליות ( (Functionality Cookieמשמשות לזיהוי ולשמירת העדפותיך כשאתה חוזר לבקר
ולגלוש לאתר .קבצי עוגיות פונקציונליים אלה אינם הכרחיים לחלוטין לתפקוד של האתר ,אך עם זאת
הם מייעלים ומשפרים את חווית המשתמש.
• עוגיות לשיתוף התוכן של האתר באמצעות מדיה חברתית ,מאפשרות למשתמשי מדיה חברתית נבחרת
(לדוגמא Google+ ,Pinterest ,LinkedIn ,Instagram ,Twitter ,Facebook :ו ,)YouTube -בהיותם
מחוברים למדיה החברתית ,לשתף ישירות תוכן מסוים שהם צופים בו באתר שלנו באמצעות לחיצים
ולסמנם ב"אהבתי" דרך המדיה החברתית .צדדים שלישיים אלו במדיה החברתית עשויים אף לאסוף
פרטיים אישיים ממך למטרותיהם .לאבן קיסר אין כל השפעה על השימוש שעושים צדדים שלישיים אלו
בפרטים האישיים שלך .למידע נוסף בנוגע לקבצי  Cookieהמוגדרים על ידי צדדים שלישיים במדיה
חברתית והמידע שהם אוספים ,עיין במדיניות הפרטיות של אותה מדיה חברתית.
• עוגיות אנליטיות ) (Analytics Cookieמשמשות לצרכי ניתוח ומחקר סטטיסטי ,ובכדי לקבל תמונה
ברורה יותר לגבי האופן בו משתמשים המבקרים שלנו באתר ,על מנת שנוכל לייעל ולשפר את האתר וכדי
להבטיח שאנחנו שומרים על עניין ורלוונטיות .האתר משתמש בשירותים של צדדים שלישיים לצורך כך,
ועל מנת לאפשר את השירות שלהם ,על צדדים שלישיים אלו לשתול עוגיות אנליטיות באתר .המידע
אותו אבן קיסר אוספת באמצעות עוגיות אלו ,כולל באיזה עמודי אינטרנט צפיתם ,מאילו עמודי
כניסה/יציאה הופניתם ועזבתם ,באיזה סוג פלטפורמה השתמשתם ופרטים נוספים .אבן קיסר גם
משתמשת בעוגיות אנליטיות לצרכי ניתוח ומחקר שיווקי ,כחלק מקמפיין הפרסום המקוון שלנו ,כדי
ללמוד כיצד המשתמשים מקיימים אינטראקציה עם האתר שלנו לאחר שהוצגו בפניהם פרסומות
מקוונות – הכוללות גם פרסומות באתרי אינטרנט מצד שלישי .עם זאת ,אנו לא נדע מי אתם ,והנתונים
מתקבלים בעילום שם בלבד.
• מלבד השימוש בקבצי  ,Cookieהאתר עושה גם שימוש בטכנולוגיות ניטור ומעקב דומות ,בכלל זה,
תמונות  GIFשקופות ( ,)clear GIF’sבאגי אינטרנט ( ,)web bugsואלומות אינטרנט ( )web beaconsשהן
תמונות גרפיות זעירות או אפילו רק פיקסל בודד המועבר למכשירך כחלק מבקשת עמוד אינטרנט או
בהודעת אימייל  .HTMLטכנולוגיות אלו ,בין היתר ,מונות את מספר המשתמשים המבקרים בדף
אינטרנט ספציפי של האתר ,אם ממודעות באנר ספציפיות מחוץ לאתר ,או מלחיצות על קישורים או על
גרפיקה הנכללים בניוזלטרים הנשלחים בדואר אלקטרוני מאבן קיסר .איננו משתמשים בטכנולוגיה זו
כדי לאסוף או לגשת אל המידע האישי שלך .אלא ,אנו משתמשים בטכנולוגיות אלו ככלי לעיבוד נתונים
סטטיסטיים מצטברים בנוגע לשימוש באתר.
האפשרויות העומדות בפניך לניהול העדפותיך בנושא קבצי Cookie
שים לב שברירת מחדל ברוב דפדפני האינטרנט מוגדרים באופן אוטומטי לקבל קבצי  ,Cookieאולם אם אינך
מעוניין שימקמו קבצי  Cookieעל מכשירך ,באפשרותך לשנות את הגדרות הדפדפן שלך (אם הדפדפן מאפשר
זאת) כך שיחסום ו/או ימחק קבצי  Cookieאו שיתריע בפניך בשעה שקובץ  Cookieנשלח .האופן שבו תעשה
זאת תלוי בדפדפן האינטרנט שבו הנך משתמש ולכן עליך לבדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש
(או לפנות לאתר האינטרנט של היצרן הרלוונטי של דפדפן האינטרנט שבו אתה משתמש) ,ושם תוכל לקבל את
כל המידע הדרוש לך.
כדי לקבל מידע כיצד להגביל או לחסום את קבצי ה Cookie -בדפדפן מכשיר הנייד שלך ,יהיה עלייך לעיין
במדריך הרלוונטי לטלפון הנייד.
כדי לסרב לאיסוף נתונים כלשהם על האינטראקציה שלך באתר ,המתבצע ע"י צדדים שלישיים ,אנא עיין
באתרי האינטרנט של צדדים שלישיים אלו לצורך קבלת מידע נוסף.
זכור עם זאת ,כי חלקים מסוימים באתר זמינים למשתמש רק באמצעות השימוש בקבצי  Cookieואם תבחר
לחסום ו/או למחוק קבצי  Cookieיתכן כי חלקים מסוימים באתר לא יהיו זמינים עבורך או שלא יפעלו באופן
תקין.
באפשרותך גם למצוא מידע מקיף נוסף אודות קבצי  Cookieבכתובת. www.aboutcookies.org :
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צור קשר
Field Code Changed

אם יש לך הערות או שאלות בנוגע לגבי מדיניות השימוש בקבצי  ,Cookieאנא פנה אלינו באמצעות עמוד
ה"צור קשר" באתר.
עודכן ביום 21 :בדצמבר.2020 ,
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