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תוקן באחרונה 15 ::ביולי2019 ,
מטרה והיקף
הצהרת פרטיות זו של "( Ingram Microהצהרת הפרטיות") מסבירה כיצד  ,.Ingram Micro Incחברה מדלוור ,וחברות שאנו
בעליהן או שולטים בהן ("מסונפות") (יחדיו " ,.Ingram Micro Incאנו" או "אנחנו") אוספים ,משתמשים ,מאחסנים ,מעבדים,
חושפים ומוחקים נתונים אישיים (כפי שמוגדר בהצהרת פרטיות זו) אשר אתה מסרת לנו ישירות או אשר קיבלנו מצדדים שלישיים
שלנו ,כולל ,בלא הגבלה ,מה שמסרת דרך האתר שלנו הממוקם בדומיין  ingrammicro.com ,או כל אתר אחר של כל אחת
מין החברות המסונפות שלנו ,אשר מקיימות או מקושרות להצהרת פרטיות זו (לחוד או יחדיו באתר) ואשר נגישות אליו היא דרך
כל מדיה ,כולל מחשב ,מכשיר נייד או מכשיר אחר (להלן "מכשיר") .הצהרת פרטיות זו גם מתארת את זכויותיך בכל הקשור
לנתונים האישיים שלך.
 Ingram Microהיא המפיצה והמוכרת של מוצרי  ITושירותים ,שמרכזה בארצות הברית אך עם חברות מסונפות ברחבי העולם
( .רשימה שלהן זמינה על פי בקשה)  Ingram Microמספקת טכנולוגיה גלובלית ומספקת שרשרת של שרותים לתמיכה
באגרגציית ענן ,ניהול מרכז נתונים ,לוגיסטיקה ,הפצת טכנולוגיות ,מחזור החיים של מכשיר נייד והכשרה.
למידע נוסף אודות  ,Ingram Microאנא בקר בחלק"אודותינו" ,של אתרנו.
 Ingram Microמספקת לך את היכולת לרכוש או להשיג נגישות למגוון של הצעות למוצרים ושירותים שזמינים על ידי Ingram
 Microוספקי צד שלישי ("הצעות") הן ישירות מ Ingram Micro-וכן על ידי ספקי משנה ומפיצים .כל הצעה כפופה למדיניות
פרטיות ספציפית ,אשר תקבל עדיפות או תשלים את התנאים של הצהרת פרטיות זו INGRAM MICRO .מעודדת אותך לקרוא
בקפדנות את מדיניות הפרטיות של כל הצעה בטרם תיגש אליה או תשתמש בהצעה זו.
למרות שאנו מעודדים אותך לקרוא בקפדנות את כל הצהרת הפרטיות הזו ,היא מהווה תקציר של כמה מן ההיבטים היותר
חשובים של הצהרת הפרטיות:
•
•

•
•
•
•

כל הצעה עשויה לכלול את מדיניות הפרטיות המיוחדת שלה .עליך לקרוא בקפדנות את מדיניות הפרטיות של כל הצעה
בטרם תיגש אליה או תשתמש בהצעה זו.
אנו אמורים לאסוף גם נתונים אישיים וגם מידע אחר ממך ,באמצעות מגוון מקורות ,כולל נתונים אישיים אשר קיבלנו
ממך אם אונליין או בדרך אחרת .אנו אמורים גם לצרף זאת למידע שאנו מקבלים אודותיך ממקורות אחרים ,כמו חברות
מסונפות שלנו ,מידע ממקורות זמינים לציבור (כולל מידע מן הרשת החברתית שלך והפרופיל שבה) וכן מצדדים שלישיים
אחרים.
אנו לא נשתמש או נשתף את הנתונים האישיים שלך ,למעט כפי שמתואר בהצהרת הפרטיות הזו.
הימנעות ממסירת הנתונים האישיים שלך עלולה לפגוע ביכולת שלנו לקיים עסקים אתך ,כמו רכישה ,הצעות או עיבוד
העסקאות שלך.
כאשר הדבר ישים ,אנו מכבדים את זכותך להפסיק כמה שימושים בנתוניך האישיים ,בכפוף להצהרת הפרטיות הזו ,כמו
לדוגמא ,כאשר אתה מפסיק לקבל הודעות דוא"ל שיווקיות מאתנו ,או כשאתה מבקש מאתנו למחוק את נתוניך האישיים.
עם זאת ,אחרי שתפסיק לקבל הודעות הדוא"ל שלנו לצורך שיווקי ,אתה לא תקבל מידע אודות הטבות ומבצעי מכירה.
אנו משתמשים בפיקוח טכני וארגוני מתאים כדי להבטיח את ההגנה על הנתונים האישיים שלך ,אבל לא נוכל להבטיח
או לערוב לכך ,כי הנתונים האישיים שלך יהיו בטוחים לחלוטין משימוש לרעה על ידי האקרים או על ידי פעולות לא
חוקיות או פליליות אחרות.

 .1עקרונות כלליים לעיבוד הנתונים האישיים
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נתונים אישיים יאספו ,יאוחסנו ,יעובדו וישלחו בהתאם למדיניות הקבועה של  Ingram Microוהחוקים הישימים הפדרליים של
המדינות השונות ,וכן החוקים המקומיים והבינלאומיים ,התקנות והכללים.
העקרונות של  Ingram Microבכל הקשור לעיבוד נתונים אישיים ,הם כדלקמן )1( :נתונים אישיים יעובדו בצורה הוגנת ועל פי
החוק ) 2( ,נתונים אישיים יאספו למטרות ברורות ,מיוחדות וחוקיות ולא יעובדו בהמשך לצורך מטרות לא תואמות )3( ,נתונים
אישיים אשר יאספו על ידי  Ingram Microיהיו תואמים ,רלוונטיים ולא מוגזמים ביחס למטרה שלשמה הם נאספו )4( ,נתונים
אישיים אשר נאספו על ידי  Ingram Microיהיו מדויקים ,ובעת הצורך יעודכנו כמיטב יכולת החברה )5( ,נתונים אישיים יהיו
מוגנים נגד נגישות לא מורשית ועיבוד יהיה על ידי שימוש באמצעים טכניים וארגוניים הולמים של אמצעי בטיחות ופיקוח; וכן ()6
נתונים אישיים שיאספו על ידי  Ingram Microיוחזקו כנתונים מזוהים למשך לא יותר מאשר יהיה בכך צורך כדי לשרת את
המטרה אשר לשמה הנתונים האישיים נאספו.
אם  Ingram Microתעסוק בעיבוד נתונים אישיים למטרות אחרות מאשר צוינו בהצהרת פרטיות זו Ingram Micro ,תודיע על
שינויים אלה ,המטרה אשר לשמה ינוצלו הנתונים האישיים והמקבלים של הנתונים האישיים.
 .2איסוף מידע
 Ingram Microעשויה לאסוף נתונים אישיים לגביך ממקורות שונים ,כולל ממך ,ממשתמשים אחרים ,ממוכרים ומפיצים ,מן
המוכרים שלנו ,מספקי השירותים שלנו ,מצדדים שלישיים המספקים מידע ,מן החברות המסונפות שלנו וכן על ידי הפעלת האתר.
"נתונים אישיים" אשר נאספים על ידי  Ingram Microכוללים:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

"נתונים מזהים" ,כמו שם פרטי ,שם משפחה ,שם משתמש או סוג זיהוי דומה ,תואר ,שם חברה ,וכן מסמכי זיהוי
שהונפקו על ידי הממשלה.
"פרטי קשר" ,כמו כתובת משלוח חשבונות ,כתובת משלוח ,כתובת דוא"ל ומספרי טלפון.
"נתונים פיננסיים" כמו מספר חשבון בנק ,פרטי כרטיס התשלום והיסטוריית אשראי.
"נתוני עסקה" כמו פרטים אודות תשלומים אליך וממך ופרטים אחרים לגבי מוצרים ושירותים שרכשת מאתנו.
"נתונים טכניים" כמו כתובת ה IP-שלך ,נתוני ההתחברות שלך ,סוג הדפדפן וגרסתו ,הגדרת אזור הזמן והמיקום,
גרסאות של תוספות לדפדפן ,מערכת ההפעלה והפלטפורמה וכן טכנולוגיה אחרת במכשירים שאתה משתמש בהם כדי
להיכנס לאתר שלנו.
"נתוני הפרופיל" כמו שם המשתמש שלך והסיסמה לצורך נגישות לאתר ,מספר החשבון ,רכישות או הזמנות שביצעת,
מה מעניין אותך ,העדפותיך ,משוב ותשובות על סקרים.
"נתוני שימוש" כמו מידע לגבי כיצד אתה משתמש באתר שלנו ,במוצרים ובשירותים.
"נתוני העדפות" כמו העדפותיך בקבלת חומר שיווקי מאתנו או מצדדים שלישיים וכן העדפותיך לגבי תקשורת.
"נתוני מגיש הבקשה" כמו היסטוריית התעסוקה שלך ,היסטוריית ההשכלה וכן תעודות מקצועיות שאתה מציג לנו בעת
פניה לתעסוקה ,כפי שמוסבר בהמשך בחלק של קבלה לעבודה ב Ingram Micro -במסגרת הצהרת הפרטיות.

 Ingram Microלא אוספת קטגוריות מסוימות של נתונים אישיים אודותיך (זה כולל פרטים אודות הגזע שלך או המוצא האתני,
אמונות דתיות או פילוסופיות ,חיי המין ,העדפה מינית).
 Ingram Microאוספת את הנתונים האישיים שלך בצורה הבאה:
מידע שאתה מספק מרצונך .אנו עשויים לאסוף נתונים אישיים ישירות ממך כאשר אתה מספק לנו אותם מרצונך .לדוגמה ,כאשר
אתה מתקשר אתנו באמצעות הטלפון או דרך האתר באמצעות דוא"ל ,צ'אט אונליין ,טופס באתר או הרשמה לחשבון לצורך קבלת

מסמך זה תקף ביום שבו הודפס6 :יוני .Copyright 2019 Ingram Micro Inc ..2019 ,27
כל המידע הוא חשאי ומידע קנייני של .Ingram Micro Inc
2

 Ingram Microהצהרת הפרטיות

נגישות להצעות ,הרשמה לאירוע או הכשרה ,רכישה של הצעה ,שואל שאלות ,מנסה לפתור בעיה הקשורה להצעות באתר שלנו,
מגיש בקשה לעבודה או מעלה משוב או הערות.
הנתונים האישיים שאתה מתבקש לספק ,והסיבות שאתה מתבקש לעשות זאת ,יוצגו לך בבירור במקום שבו אנו מבקשים ממך
למסור את הנתונים האישיים.
מידע שאנו אוספים באורח אוטומטי .בעת שאתה מבקר באתר שלנו ,אנו עשויים לאסוף מידע מסוים בצורה אוטומטית מן
המכשיר שלך .בכמה ארצות ,כולל ארצות באזור הכלכלי האירופי ,מידע זה נחשב כנתונים אישיים על פי חוקי הגנת הנתונים
הישימים.
במיוחד ,המידע שאנו אוספים אוטומטית עשוי לכלול מידע כמו כתובת ה IP-שלך ,סוג המכשיר ,מספרי הזיהוי הייחודיים של
המכשיר ,סוג הדפדפן ,כתובת ה MAC-שלך (בקרת הגישה למדיה) מיקום גאוגרפי כללי (כמו מדינה או עיר) וכן מידע טכני אחר.
אנו עשויים גם לאסוף מידע לגבי כיצד המכשיר שלך ביצע את האינטראקציה עם האתר שלנו ,כולל העמודים שנכנסת והקישורים
שהקלקת.
איסוף מידע זה מאפשר לנו להבין יותר טוב את המבקרים שלנו המגיעים לאתרנו ,מהיכן הם מגיעים ואיזה תוכן באתר שלנו
מעניין אותם .אנו משתמשים במידע זה לצורך ניתוח פנימי וכדי לשפר את האיכות והרלוונטיות של האתר שלנו כלפי המבקרים.
חלק ממידע זה ייאסף על ידי שימוש בקוקיות וטכנולוגיית מעקב דומה ,כפי שיוסבר בהמשך תחת הכותרת "קוקיות ומידע אחר
לגבי השימוש באתר".
ממשתמשים אחרים .אנו עשויים לקבל נתונים אישיים לגביך ממשתמשים אחרים באתר ,כאשר הם מספקים לנו מידע .לדוגמה,
אנו נקבל מידע כאשר הם מתקשרים אתך או אתנו באמצעות האתר.
ממוכרים ומפיצים .אנו עשויים לקבל נתונים אישיים לגביך ממוכרים או מפיצים הרוכשים מאתנו הצעות זמינות ומספקים הצעות
כאלה לך.
מן המוכרים שלנו .אנו עשויים לקבל נתונים אישיים לגביך מצדדים שלישיים המציעים הצעות זמינות דרכנו.
מצדדים שלישיים ספקי מידע Ingram Micro .גם עשויה לקבל נתונים אישיים מצדדים שלישיים אשר קיבלו או אספו מידע
אודותיך ,ואשר יש להם את הזכות לספק לנו נתונים אישיים האלה Ingram Micro .תקבל רק נתונים אישיים רק לאחר שבדקנו
כי לצדדים השלישיים יש הסכמה ממך או הם מורש ים על פי החוק ,או נדרשים לספק לנו את הנתונים האישיים שלך .לדוגמה,
אם אתה נרשם לאתר על ידי שימוש בשירות של צד שלישי או באתר שירות של צד שלישי ,המידע שאתה מספק לצד השלישי
יועבר אלינו כדי ליצור את החשבון שלך באתר .אנו עשויים גם להיכנס לחוזה עם צדדים שלישיים שהעיסוק שלהם הוא אספקת
מידע לעסקים כמו שלנו ,כדי לאמת מידע כלשהו לגביך או לקבל מידע .אנו עשויים להשתמש בנתונים האישיים אודותיך שקיבלנו
מצד שלישי ,מחוץ לאתר ,בהתאם לתנאים שקבענו עם הצד השלישי .אנו עשויים גם לקבל נתונים אישיים בתערוכות מסחריות
או אירועים שבה ם נכחת ומסרת את הסכמתך לאסוף נתוניך האישיים .אנו עשויים גם לקבל נתונים אישיים ממקורות זמינים
לציבור כמו מסדי נתונים של הממשלה או נתונים בתחום הציבורי.
 .3קוקיות ומידע אחר של שימוש באתר.
האתר עשוי גם לנתר ולאסוף מידע אודותיך ,כיצד אתה מתחבר ,משתמש ומבצע אינטראקציה עם האתר ,באופן אוטומטי
באמצעות "קוקיות" "קוקיות פלאש" "משואות ווב" וטכנולוגיה אחרת למעקב אוטומטי.
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"קוקייה" היא קובץ טקסט קטן שמאוחסן על המכשיר של המשתמש .הקוקיות מאפשרות לנו לאסוף מידע כמו סוג הדפדפן ,הזמן
שבילית באתר ,עמודים שבהם ביקרת והעדפות שפה .אנו וספקי השירות שלנו משתמשים במידע לצורך בטחוני ,כדי להקל על
הגלישה ,להציג מידע בצורה יותר יעילה וכן להפוך את החוויה שלך ליותר אישית בעת השימוש באתר.
בדרך כלל הקוקיות שבשימוש באתר ניתנות לחלוקה לקטגוריות הבאות:
•

קוקיות הכרחיות .אלה הן קוקיות הנחוצות לתפעול האתר שלנו .הן כוללות ,לדוגמה ,קוקיות שמאפשרות לך להתחבר
לחלק מאובטח של האתר שלנו או להשתמש בעגלת קניות.

•

קוקיות לצורך אנליטי\ביצועי .קוקיות אלה מנוצלות כדי לנתח כיצד מנוצל האתר וכן לניטור הביצוע שלו ,וזה מאפשר לנו
לשפר את החוויה שלך בעת השימוש באתר .קוקיות אלה מסייעות לנו להתאים את התוכן של האתר כדי לשקף מה
שהמשתמשים מוצאים כמעניין ביותר וכן לזהות מתי מתרחשות בעיות טכניות באתר .אנו עשויים גם להשתמש בנתונים
אלה כדי לצבור דוחות אשר יסייעו לנו לנתח כיצד מנוצל האתר ,מה הבעיות העיקריות השכיחות וכיצד נוכל לשפר את
האתר.

•

קוקיות לצורך תפקודי\מעקב .קוקיות אלה מאפשרות לנו לזהות מבקרים שחוזרים לאתר שלנו .על ידי התאמת מזהה
אנונימי ,שנוצר בצורה רנדומ לית ,קוקיית מעקב מקיימת מעקב מהיכן מגיע מבקר באתר שלנו ,באיזה מנוע חיפוש הוא
השתמש ,על איזה קישור הקליק ,באיזו מילת מפתח השתמש והיכן היה בעולם בעת כניסתו לאתר .על ידי ניטור נתונים
אלה ,נוכל לבצע שיפורים באתר שלנו.

•

קוקיות לצורך התמקדות .קוקיות אלה רושמות את הביקור שלך באתר שלנו ,את העמודים שבהם ביקרת והקישורים
שהפעלת .אנו נשתמש במידע זה לצורך הצגת הפרסומת באתר שלנו בצורה יותר רלוונטית להתעניינות שלך .אנו עשויים
גם לשתף מידע זה עם צד שלישי למטרה זו.

•

קוקיות הפגישה .קוקיות אלה בשימוש "בעת הפגישה" בכל פעם שאתה מבקר ואז הן פוקעות בעת שאתה יוצא מן
האתר או זמן קצר לאחר מכן .קוקיות אלה אינן מאוחסנות על המכשיר שלך באורח קבע ,לא כוללות נתונים אישיים אבל
מסייעות לנו לצמצם את הצורך בהעברת נתונים אישיים באינטרנט .קוקיות אלה ניתנות למחיקה ,או אתה יכול לסרב
לאפשר את השימוש בהן ,אבל זה יפריע לביצוע ולחוויה שלך בעת השימוש באתר .קוקיות אלה גם נוטלות חתימות זמן
שמציינות מתי התחברת ומתי עזבת את האתר.

•

קוקיות תמידיות .סוג זה של קוקיות נשמר על המכשיר שלך לתקופה קבועה (לעיתים לכמה שעות ,לעיתים למשך שנה
שלמה או יותר) ואינן נמחקות כאשר הדפדפן נסגר .קוקיות תמידיות הן בשימוש כאשר אנו צריכים לזכור מי אתה ליותר
מפגישת דפדוף אחת .לדוגמה ,סוג זה של קוקיות ניתן לשימוש כדי לאחסן את ההעדפות הלשוניות שלך ,כך שהזיכרון
לגבי זה יופעל בעת הביקור הבא שלך באתר.

אתה י כול לבחור אם לקבל או לסרב לקוקיות אלה .רוב הדפדפנים מקבלים אוטומטית את הקוקיות ,אבל אתה בהחלט יכול לשנות
את הגדרות הדפדפן שלך ,כדי לסרב לקוקיות אם אתה מעדיף זאת .אם אתה מעדיף לא להסכים לקוקיות ,רוב הדפדפנים יאפשרו
לך )i( :לשנות את הגדרות הדפדפן שלך כדי שיו דיע לך בעת שאתה מקבל קוקייה ,וזה יאפשר לך לבחור אם להסכים או לדחות
אותה ( )iiלהשבית קוקיות קיימות או ( )iiiלקבוע בהגדרות הדפדפן שלך לא להסכים לקוקיות באורח אוטומטי .מכל מקום ,אנא
תהיה מודע לכך כי אם תשבית או תדחה קוקיות ,כמה תכונות ושירותים באתר שלנו לא יפעלו כשורה משום שלא נוכל לזהות
אותך בקשר לחשבון או החשבונות שלך .נוסף על כך ההצעות שאנו מציגים כאשר אתה מבקר באתר ,לא יהיו רלוונטיות לך או
מותאמות להתעניינות שלך.
"קוקיית פלאש" הנה קובץ דומה לקוקייה ,בהבדל שהיא יכולה לאגור יותר נתונים מורכבים .השימוש שלנו בטכנולוגיית אדובי
פלאש (כולל עצמים מאוחסנים מקומיים בפלאש) (" )"Flash LSOsמאפשר לנו ,בין היתר ,לשרת אותך במידע מתואם יותר,
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להקל על הנגישות שלך ועל השימוש באתר ,וכן לאסוף ולאחסן מידע אודות השימוש שלך באתר .אם אינך מעוניין באחסון של
" " Flash LSOsעל המחשב שלך ,אתה יכול להתאים את ההגדרות של נגן הפלאש שלך כדי לחסום את אחסון הFlash "-
 ," LSOsעל ידי שימוש בכלים הכלולים באתר של אדובי פלאש בפאנל הגדרות האחסון ,שזמין באינטרנט .אתה יכול גם לשלוט
ב "Flash LSOs"-על ידי כניסה לפאנל של אדובי פלאש להגדרות האחסון ,שזמין באינטרנט ולבצע את ההוראות (אשר אמורות
לכלול הוראות הסבר כמו למשל ,כיצד למחוק " "Flash LSOsקיימות (מכונה כ"מידע" באתר של אדובי) וכן כיצד למנוע מ-
" "Flash LSOsלהתחבר למחשב שלך בלא לשאול אותך וכן (לנגן פלאש  8ואחריו) כיצד לחסום את ה "Flash LSOs"-שלא
הועברו על ידי מפעיל העמוד שאתה מבקר בו באותה העת) .אנא שים לב כי הגדרת נגן הפלאש כדי להגביל את ההסכמה ל-
" "Flash LSOsתצמצם או תפגע בתפקוד של כמה מאפליקציות הפלאש ,כולל ,מבחינה פוטנציאלית ,אפליקציות פלאש
שבשימוש בקשר לאתר זה או התוכן שלנו אונליין.
"משואת ווב" (ידועה גם כ clear pixel-או  ,)pixel tagמכילה דמות אלקטרונית המוטבעת בממשק האתר שמאפשרת לנו לזהות
מתי אתה מבקר באזור זה של האתר .אלה נמצאות בשימוש ,בין השאר ,בקשר לכמה עמודי האתר והודעות דוא"ל בפורמט של
 HTMLכדי לעקוב אחר הפעולות של משתמשי האתר ומקבלי הדואר האלקטרוני ,למדוד את ההצלחה של מערכות השיווק שלנו
ולאסוף סטטיסטיקה לגבי השימוש באתר ושיעור התגובות.
שים לב כי השימוש בקוקיות או טכנולוגיות המעקב האחרות על ידי צד שלישי מבין ספקי השירות של  ,Ingram Microלא מכוסה
על ידי הצהרת הפרטיות הנוכחית .ל Ingram Micro-אין נגישות או שליטה לגבי קוקיות של צדדים שלישיים .ספקי השירות של
 Ingram Microעשויים להשתמש בקוקיות תמידיות לצורך פרסום או מטרות של התמקדות .אנו עשויים לקשור את המידע
שנאסף מקוקיות של צדדים שלישיים לנתונים האישיים של משתמשי  ,Ingram Microואנו נשתמש במידע המשולב בהתאם
להצהרת פרטיות זו.
 .4השימוש במידע
 Ingram Microמשתמשת בנתונים האישיים שנאספו כדי לתפעל את העסק שלנו ולספק לך הצעות ,אשר כוללות שימוש בנתונים
אלה לצורך שיפור ההצעות שלנו ולהפוך את החוויה שלך ליותר אישית .אנו עשויים גם להשתמש בנתונים לצורך תקשורת אתך,
לדוגמה ,כדי להודיע לך לגבי החשבון שלך ומידע על מוצר.
 Ingram Microעשויה להשתמש בנתונים האישיים שלך לצורך מטרות שונות ("המטרות") כולל:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

לרשום אותך כלקוח חדש;
לספק ,לקיים ולשפר את האתר ואת ההצעות שלנו ,כולל להפעיל כמה תכונות ופונקציונליות של האתר;
להבין את ההעדפות של המשתמש כדי לשפר את החוויה של המשתמש אצל  Ingram Microוכן אצל החברות המסונפות
והשותפים העסקיים;
לחקור ולנתח את היעילות של האתר והשיווק ,פרסום ומאמצי המכירות של  ,Ingram Microהחברות המסונפות,
הקבלנים והשופתים העסקיים;
לאסוף את התשלומים המגיעים מלקוחות של ;Ingram Micro
לעבד הזמנות ומסירתן וכן תשלומים שבוצעו דרך האתר;
לפתח הצעות נוספות;
לעבד בקשות לעבודה;
לציית למחויבות חוקית או לענות על בקשות חוקיות של רשויות ציבוריות (כולל לצורך ביטחון לאומי ודרישות של אכיפת
החוק);
לנהל את העסקים שלנו יום-יומיות;
לאכוף את הציות לתנאי השימוש שלנו והחוק המתאים;
לתבוע ו\או להגן בבית המשפט ,בבוררות או בהליכים חוקיים דומים;
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•

•
•
•
•
•
•

ליצור קשר ישיר אתך על ידי משלוח של עלוני חדשות ,סקרים ,קידומי מכירות והצעות מיוחדות או מידע לגבי מוצרים
חדשים ושירותים על בסיס קבוע בהתאם להעדפות השיווקיות שלך .אתה יכול לבטל מנוי להתקשרות השיווקית שלנו
על ידי הקלקה על "בטל מנוי" בתחתית של כל דוא"ל ,או על ידי יצירת קשר אתנו לפי הפרטים ב"שאלות ופרטי
התקשרות" ,שלהלן.
ליצור קשר ישיר אתך באמצעות הטלפון כדי להשיב על שאלות בקשר לשרות הלקוחות או הערות דרך האתר ,המדיה
החברתית או לצורך אחר ,כדי לדון בנושאים הקשורים לחשבון שלך או האתר וכן כדי לספק תמיכת לקוחות.
ל העביר אליך פרסומת ,כולל לסייע למפרסמים או מוציאים לאור לשרת ולנהל את המודעות שלהם באתר או באתרים
של צדדים שלישיים ,וכן להתאים את המודעות על פי ההתעניינות שלך בהתחשב בהיסטוריית הדפדוף שלך .אנא ראה
את החלק לגבי קוקיות ומידע על שימוש אחר באתר ,לצורך מידע נוסף הקשור לפרסומת זו והשליטה שלך עליה;
לנתר ולשמור את השיחות שלך ,הדואר האלקטרוני והודעות הטקסט ,הודעות המדיה החברתית ותקשורת אחרת בקשר
לעסקיך אתנו;
לציית למחויבויות החוקיות או החוזיות שלנו לשיתוף נתונים עם סוכנויות אשראי ,מניעת הונאות ורשויות אכיפת החוק;
לא סוף סטטיסטיקה מצטברת לגבי הפעילות והשימוש באתר שלנו וכן להבין יותר טוב את ההעדפות של המבקרים
באתרנו; וכן
מטרות אחרות :להגשים מטרות עסקיות אחרות כמו גם מטרות חוקיות אחרות אשר נודיע לך עליהן.

אנו עשויים לצרף ולשפר את איסוף הנתונים האישיים לגביך יחד עם מידע אחר שאנו מקבלים מצדדים שלישיים.
אנו עשויים גם להשתמש בנתונים האישיים שאנו אוספים לגביך דרך האתר ,כדי ליצור נתונים אנונימיים מצטברים .כאשר נעשה
זאת ,אנו נבטיח כי הנתונים המצטברים האנונימיים לא יזהו אותך יותר ולא ישמשו בעתיד כדי לזהות אותך .זה יכלול ,לשם
דוגמה ,אחסון של נתונים אנונימיים מצטברים בנפרד מכל נתונים אישיים.
שינוי המטרה .אנו נשתמש בנתונים האישיים שלך רק למטרה אשר לשמה נאספו ,אלא אם כן אנו סבורים מבחינה הגיונית,
שעלינו להשתמש בהם לצורך מטרה אחרת וכי מטרה זו תואמת את המטרה המקורית .אם ברצונך לקבל הסבר כיצד העיבוד
לצורך המטרה החדשה יהיה תואם את המטרה המקורית ,אנא צור אתנו קשר.
אם יהיה עלינו להשתמש בנתונים האישיים שלך למטרה לא קשורה ,אנו נודיע לך על כך ונסביר את הבסיס החוקי שמתיר לנו
לעשות זאת.
אנא שים לב כי אנו נעבד את הנתונים האישיים שלך בלא ידיעתך או הסכמתך ,תוך ציות לחוקים דלעיל ,בעת שזה נדרש או
מותר על פי החוק.
בדיקות אשראי ומניעת הונאות .הנתונים האישיים שאספנו ממך בעת יצירת החשבון ,ישותפו עם סוכנויות אשראי ומניעת הונאה
אשר ישתמשו בכך כדי למנוע הונאה והלבנת כספים וכן לצורך וידוא זהותך.
אנו ניגש ונשתמש במידע מסוכנויות האשראי כאשר את(ה) פותח(ת) חשבון וכן תקופתית כדי:
• לנהל ולקבל החלטות לגבי החשבון שלך ,כולל הערכה לגבי שווי האשראי שלך;
• למנוע פעילות פלילית ,הונאה והלבנת הון;
• לבדוק את זהותך ולוודא בדיוק המידע שמסרת לנו; וכן
• לאתר בעלי חוב ולגבות חובות.
החלטות לגבי בקשות יקבעו בהתבסס אך ורק על בדיקות אוטומטיות של מידע מסוכנויות האשראי ורישומים פנימיים.
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אנו נמשיך לשתף מידע עם סוכנויות האשראי לגבי הדרך שבה אתה מנהל את החשבון ,כולל כל אי תשלום ,בעת שיש לך יחסים
אתנו .מידע זה יהיה זמין לארגונים אחרים כדי שיוכלו לקבל החלטות לגביך.
אם יסופק מידע כוזב או בלתי מדויק ו\ או תתגלה הונאה או חשד להונאה ,הפרטים יועברו לסוכנויות למניעת הונאה ,לשלטונות
אכיפת החוק וארגונים אחרים אשר יוכלו לגשת להשתמש במידע זה.
אם אנו ,או סוכנות למניעת הונאה ,נקבע כי אתה מהווה סיכון להונאה או הלבנת כספים ,אנו עשויים לסרב לספק לך שירותים.
רישום של הונאה או סיכון להלבנת כספים ,יישמר על ידי סוכנויות מניעת ההונאה ,ויתבטא בכך שגם אחרים יסרבו לספק לך
שרותים או כספים .סוכנויות מניעת הונאה עשויות להחזיק במידע לתקופות זמן שונות.
כאשר סוכנויות מניעת הונאה או חברות לדיווח אשראי יעבדו את המידע שלך ,הם עושים זאת על בסיס אינטרס לגיטימי למניעת
הונאה או הלבנת כספים ,וכדי לאמת זהות ,במטרה להגן על העסק שלהם וכן כדי לציית לחוקים אשר חלים עליהם.
 .5שיתוף מידע
אנו נשתף את הנתונים האישיים שלך בעקבות הסכמתך ,או על פי הצורך כדי להשלים עסקה או לספק כל הצעה אשר ביקשת
ואישרת .אנו גם משתפים נתונים אישיים עם מוכרים של צדדים שלישיים ,מוכרים או מפיצים ,ספקי שירות של צד שלישי ,חברות
מסונפות ויחידות עסקיות ,או כאשר החוק דור ש זאת כדי להגיב להליך חוקי ,כדי להגן על לקוחותינו או כדי להגן על חיים ,לקיים
בטיחות של הצעותינו וכן להגן על הזכויות או הנכסים של .Ingram Micro
אנו עשויים לגלות את הנתונים האישיים שלך במקרים הבאים:
מוכרים Ingram Micro .עשויה לשתף נתונים אישיים אודותיך עם מוכרים של צד שלישי אשר נותנים הצעות דרכנו .לדוגמה,
אנו עשויים לשתף את הנתונים האישיים שלך עם מוכר של צד שלישי ,אם אתה קונה או ניגש להצעה באמצאותינו ,או מוכר של
 Ingram Microאו מפיץ ,והמוכר דורש אימות של רכישת הצעה כדי לרשום את ההצעה הזו .אנו עשויים גם לשתף את הנתונים
האישיים שלך עם מוכר של צד שלישי אם מוכר זה הוא שותף למתן חסות על פעילות שיווקית אתנו ,כדי לאמת את ההשתתפות
שלך בפעילות השיווקית.
מוכרים ומפיצים  Ingram Microעשויה לשתף את הנתונים האישיים שלך עם מוכרים ומפיצים אשר קונים הצעות שזמינות דרך
האתר שלנו .לדוגמה ,אנו עשויים לשתף את הנתונים האישיים שלך אם אתה רוכש או ניגש להצעה דרך מוכר או מפיץ ,כאשר
המוכר או המפיץ מינפו את כלי מכירה שלנו ושירותינו.
ספקי שירות צד שלישי Ingram Micro .עשויה לספק את הנתונים האישיים שלך לצד שלישי אשר מספק שירותים כדי לסייע לנו
עם האתר וכדי להשיג את מטרותינו .לדוגמה ,צדדים שלישיים אלה עשויים לכלול ספקים של שרותי לקוחות ,עיבוד תשלומים,
תמיכה בדוא"ל ומסרונים ,אירוח ,ניהול ,תחזוקה ,ניתוח מידע ,ביצוע של השלמת המסירה או שירותים אחרים שאנו נקבל על
בסיס של מיקור חוץ .אנו נעשה מאמץ לדרוש כי כל צד שלישי ישתמש בנתונים האישיים שלך רק במידת הצורך למטרות כאלה
ויגן על הנתונים האישיים בהתאמה להצהרת פרטיות זו והחוק הקיים .רשימה של ספקי שרות צד שלישי זמינה על פי בקשה.
חברות מסונפות ויחידות עסקיות Ingram Micro .עשויה לשתף את הנתונים האישיים שלך עם חברות מסונפות שלנו ,בלא
להתחשב בכך אם ישויות אלה משתתפות במותג  .Ingram Microאנו עשויים גם לשתף את הנתונים האישיים שלך עם יחידות
עסקיות אחרות ,אשר מציעות מוצרים או שירותים תחת המותג של  Ingram Microאו אחד מן המותגים האחרים .החברות
המסונפות שלנו והיחידות העסקיות ישתמשו בנתונים האישיים שלך שאנו נשתף אתם ,באורח שתואם את הצהרת הפרטיות.
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משתמשים אחרים  Ingram Microעשויה לשתף את הנתונים האישיים שלך עם משתמשים אחרים שאתה בוחר לקיים אתם
קשרים (או תבקש שאנו ניצור אתם קשר בשבילך) באמצעות האתר .זה עשוי לכלול הקלה בתקשורת עם משתמשים אחרים או
יאפשר פרסום של נתונים אישיים באזורים באתר שנגישים למשתמשים אחרים .עליך להיות ער לכך כי נתונים אישיים (או מידע
אחר) שאתה מוסר באזורים אלה ניתנים לקריאה ,איסוף ושימוש על ידי אחרים שנגישים אליהם.
אכיפת החוק וביטחון Ingram Micro .עשויה לשתף את הנתונים האישיים שלך עם כל גוף של אכיפת החוק ,רגולטור או סוכנות
ממשלתית ,בית משפט או פקידי ממשלה אחרים ,או צדדים שלישיים אחרים ,כאשר אנו מאמינים כי החשיפה הכרחית לצורך ()i
ציות לחוק או תקנה קיימים ( )iiלבצע ,לקיים או להגן על הזכויות החוקיות שלנו ,או ( )iiiלהגן על האינטרסים החיוניים שלך או של
כל אדם אחר.
מכירה או רכישה של נכסים .אם  Ingram Microתעביר את הבעלות או את השליטה בחלק כלשהו של  Ingram Microאו האתר,
לקונה פוטנציאלי או ממשי ,בין אם בהקשר של רכישה ,מיזוג ,ראורגניזציה או מצב אחר ,של כל או איזה חלק של עסקינו ,נכסינו
או מניותינו (כולל בקשר לכל פשיטת רגל או הליכים דומים) אנו עשויים להעביר את הנתונים האישיים שלך לקונה פוטנציאלי או
ממשי כזה ,כל עוד השימוש בנתונים האישיים שלך על ידי צד שלישי זה ,יישאר כפוף לחוק הקיים.
אחרים אנו עשויים לשתף את הנתונים האישיים שלך עם כל אדם אחר ,על פי הסכמתך לגילוי הדעת.
אנו עשויים גם לשתף נתונים מצטברים אנונימיים עם צדדים שלישיים למטרות אחרות .מידע כזה לא יזהה אותך אישית ,אבל
עשוי לכלול שימוש ,צפייה ומידע טכני שאנו אוספים באמצעות השימוש שלך באתר שלנו .אם נידרש לכך בכפוף לחוק קיים,
להתייחס למידע כזה כאל נתונים אישיים ,כי אז אנו רק נחשוף אותו כפי שתואר לעיל.
 Ingram Microלעולם לא תמכור את הנתונים האישיים שלך לצדדים שלישיים.
 .6מידע חשוב אחר על פרטיות
להלן תוכל למצוא מידע נוסף על פרטיות שיכול להיות חשוב עבורך.
בטיחות הנתונים האישיים  Ingram Microמשתמשת בשליטה טכנית וארגונית הולמת וכן באמצעים להבטיח ולהגן את הנתונים
האישיים שלך מכל אבדן לא מורשה ,שימוש לרעה וחשיפה ,כמו גם פיקוח קפדני על נגישות המשתמש ,ארכיטקטורה של רשת
מפוצלת ומדיניות מקיפה לגבי העובדים והכשרתם .למרבה הצער ,שום נתונים המועברים באמצעות האינטרנט או שניתן לגשת
אליהם דרך האינטרנט ,אינם מאובטחים ב .100%-כתוצאה מכך ,בעוד ש Ingram Micro-עושה מאמצים להגן על כל הנתונים
האישיים Ingram Micro ,אינה יכולה להבטיח או לערוב לכך כי נתונים אישיים יהיו מאובטחים לחלוטין משימוש לרעה על ידי
האקרים או ג ורמים עברייניים אחרים ,או פעילויות פליליות ,או במקרה של כישלון חומרת מחשב ,תכנה או של רשת תקשורת.
 Ingram Microתודיע לך במקרה שאנו נהיה מודעים לפריצה ביטחונית שקשורה גם לנתונים האישיים שלך (כפי שמוגדר על ידי
החוקים של מדינה זרה ישימים ,או חוקים פדרליים ,או חוקים מחוזיים או חוקים מקומיים) שאוחסנו על ידינו או עבורנו ,בהתאם
לחוקים הקיימים.
הבסיס החוקי של עיבוד נתונים אישיים (רק מבקרים מן האזור הכלכלי האירופי) אם אתה מבקר מן האזור הכלכלי האירופי,
המידע על הבסיס החוקי שלנו לאיסוף ושימוש בנתונים אישיים ,כפי שתואר לעיל ,יהיה תלוי בנתונים האישיים שבהם מדובר
וההקשר הספציפי שבו אנו אוספים אותם.
מכל מקום ,אנו נאסוף נתונים אישיים ממך בדרך כלל רק במקרים הבאים )i( :בעת שאנו זקוקים לנתונים אישיים כדי לחתום
הסכם אתך (למשל לבצע את הקניה שלך או להגיש הצעה) )ii( ,כאשר העיבוד הוא על פי האינטרסים הלגיטימיים שלנו ואינם
מוגבלים על ידי זכויותיך ,או ( )iiiכאשר יש לנו את הסכמתך לעשות זאת .במקרים מסוימים תהיה לנו גם התחייבות חוקית לאסוף
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את הנתונים האישיים שלך ,או נצטרך לאסוף את הנתונים האישיים לצורך הגנה על אינטרסים חיוניים שלנו או אלה של מישהו
אחר.
אם אנו מבקשים ממך לספק נתונים אישיים כדי לציית לדרישה חוקית או כדי לחתום הסכם אתך ,אנו נבהיר זאת לך בזמן
המתאים ונייעץ לך אם מתן הנתונים האישיים שלך הכרחי או לא (כמו גם מה יהיו ההשלכות אם לא תספק את הנתונים האישיים
שלך).
אם נאסוף ונשתמש בנתונים האישיים שלך בהסתמך על האינטרסים הלגיטימיים שלנו (או אלה של צד שלישי) ,האינטרס הזה
יהיה בדרך כלל לצורך תפעול הפלטפורמה שלנו והתקשורת אתך ככל שיש בכך צורך לספק את שירותינו והצעותינו לך ,ועבור
האינטרס המסחרי הלגיטימי שלנו ,כמו לדוגמה ,כאשר אנו משיבים לשאלותיך ,משפרים את הפלטפורמה שלנו ,מבצעים שיווק
או לשם גילוי או מניעת פעילות לא חוקית .יהיו לנו אינטרסים לגיטימיים אחרים ,ואם זה יהיה ראוי ,אנו נבהיר לך בזמן המתאים
מה הם האינטרסים הלגיטימיים.
אם נאסוף ונשתמש בנתונים האישיים שלך ,בהתבסס על הסכמתך ,המשמעות של סירוב או ביטול הסכמתך תוסבר לך בעת
שתספק את הסכמתך.
אם יש לך שאלות או הנך זקוק למידע נוסף הקשור לבסיס החוקי שעל פיו אנו אוספים את הנתונים האישיים שלך ,אנא צור אתנו
קשר על פי פרטי יצירת הקשר תחת הכותרת "שאלות ומידע על יצירת קשר" דלהלן.
דיוק זה באחריותך לספק ל Ingram Micro-את הנתונים האישיים המדויקים .למעט אם מצוין אחרת בהצהרת פרטיות זו,
 Ingram Microתשתמש בנתונים אישיים רק בדרכים שעולות בקנה אחד עם המטרה לשמה הם נאספו או אשר אושרה על ידך.
במידת הצורך לגבי מטרות אלה Ingram Micro ,תיטול על עצמה אחריות מלאה לנקוט בצעדים הסבירים כדי להבטיח שהנתונים
האישיים הם מדויקים ,שלמים ,עדכניים ורלוונטיים לצרכי השימוש בהם.
העברת נתונים בינלאומיים .הנתונים האישיים שלך עשויים להיות מועברים ,ויעובדו בארצות אחרות שאינן הארץ שבה אתה
תושב .בארצות אלה יש חוקי הגנת הנתונים שהנם שונים מאלה של ארצך.
באופן ספציפי ,שרתי האתר העיקריים שלנו נמצאים בארצות הברית ואילו החברות המסונפות אלינו וצדדים שלישיים המספקים
שירותים ושותפים ,פועלים במקומות שונים בעולם .משמעות הדבר היא כי כאשר אנו אוספים את הנתונים האישיים שלך ,אנו
עשויים לעבד אותם בכל אחת מארצות אלה .מכל מקום ,אנו נקטנו באמצעי ביטחון הולמים כדי שהנתונים האישיים שלך יישארו
תחת הגנה בהתאם להצהרת פרטיות זו .לגבי נתונים אישיים שנאספו בארצות של האזור הכלכלי האירופי ושווייץ והועברו או
נעשתה גישה אליהם על ידי  Ingram Microבארצות הברית Ingram Micro, Inc ,אישרה כלפי ארה"ב-האיחוד האירופי ושווייץ-
ארה"ב את מסגרות מגן הפרטיות ,כפי שהן מנוהלות על ידי משרד המסחר של ארה"ב ,לגבי העברה בינלאומית של נתונים
אישיים כאלה .אנא ראה את הודעת מגן הפרטיות שלנו למידע נוסף .אם יש אי התאמה כלשהי בין המושגים של הצהרת פרטיות
זו ועקרו נות מגן הפרטיות ,עקרונות מגן הפרטיות הם שיקבעו .בנוסף על כך ,בעת הצורך אנו יישמנו את סעיפי התקן החוזי של
הוועדה האירופית ,לגבי העברה של נתונים אישיים בין החברות המסונפות שלנו מחוץ לאזור הכלכלי האירופי וארצות הברית,
אשר מחייב אותנו להגן על נתונים אישיים שהם מעבדים מן האזור הכלכלי האירופי ,בהתאם לחוק הגנת הנתונים של האיחוד
האירופי .אנו יישמנו אמצעי בטיחות דומים עם ספקי השרות צד שלישי שלנו ושותפים ,ופרטים נוספים ניתנים למסירה על פי
בקשה.
תקופת השמירה .אנו נשמור את הנתונים האישיים שאנו אוספים ממך כל עוד יש לנו צורך עסקי לגיטימי לעשות זאת (לדוגמה,
כדי לספק לך הצעות שביקשת או ציות לדרישות מיסוי או חשבונאות חוקיים).
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כאשר לא יהיה לנו צורך עסקי לגיטימי מתמשך לעבד את הנתונים האישיים שלך ,אנו או נמחק אותם או נהפוך אותם לאנונימיים
ואם זה אינו אפשרי (לדוגמה אם הנתונים האישיים שלך אוחסנו בקבצי גיבוי) ,כי אז אנו נאחסן את הנתונים האישיים שלך במקום
בטוח ונבודד אותם מכל עיבוד בעתיד עד אשר המחיקה תתאפר.
אם אתה תושב של האיחוד האירופי ,כל הנתונים האישיים הקשורים אליך ואשר נתקבלו ואוחסנו על ידי  Ingram Microיימחקו
לאחר  5שנים ,למעט נתונים אישיים במסמכים וקבצים שאנו חייבים לשמור לתקופה ארוכה יותר בכפוף לחוקים הישימים.
לדוגמה ,אנו לא יכולים למחוק נתונים אישיים שמופיעים בחשבוניות מס ערך מוסף ,לפני שנוכל למחוק את החשבוניות האלה מן
המחשבים שלנו.
זכויות הגנת הנתונים שלך יש לך את זכויות הגנת הנתונים כלהלן:
•

אם ברצונך לגשת ,לתקן לעדכן או לבקש מחיקה של הנתונים האישיים שלך ,את(ה) יכול(ה) לעשות זאת בכל עת ,על
ידי יצירת קשר אתנו תוך שימוש בפרטים המופיעים תחת הכותרת "שאלות ומידע על יצירת קשר" ,שמופיעים להלן.

•

נוסף על כך ,אם את(ה) תושב(ת) של האיחוד האירופי ,את(ה) רשאי(ת) להתנגד לעיבוד הנתונים האישיים שלך ,לבקש הגבלת העיבוד
של נתוניך האישיים או לבקש העברה של נתוניךהאישיי ם .שוב ,אתה יכול להפעיל זכויות אלה על ידי יצירת קשר אתנו ,תוך שימוש
בפרטי ההתקשרות שמופיעים תחת הכותרת "שאלות ומידע ליצירת קשר" ,להלן.

•

יש לך את הזכות להפסיק את התקשורת השיווקית שאנו שולחים אליך ,בכל עת שתחפוץ .אתה יכול לנצל זכות זו על
ידי הקלקה על קישור "ביטול המנוי" או "ביטול הצטרפות" ,בהודעות הדוא"ל השיווקיים שאתה מקבל .כדי להפסיק
צורות אחרות של שיווק (כמו שיווק בדואר או טלמרקטינג) אנא צור אתנו קשר על ידי שימוש בפרטי ההתקשרות שמופעים
תחת הכותרת "שאלות ומידע ליצירת קשר" ,שלהלן או תיגש למרכז ההעדפות שלנו.

•

באופן דומה ,אם אספנו ועיבדנו את הנתונים האישיים שלך בהסכמתך ,את(ה) גם יכול(ה) להסיר את הסכמתך בכל עת.
הסרת הסכמתך לא תשפיע על החוקיות של איזה עיבוד שכבר ביצענו בטרם הסרת הסכמתך ,או לא תשפיע על עיבוד
הנתונים האישיים שלך שנעשה על פי בסיס חוקי לעיבוד זה ,בלי ההסכמה.

•

יש לך את הזכות להתלונן לרשות הגנת הנתונים לגבי דרך האיסוף שלנו והשימוש בנתוניך האישיים .למידע נוסף אנא
צור קשר עם רשות הגנת המידע שלך במקום מגוריך( .פרטי יצירת הקשר לגבי רשויות הגנת הנתונים באזור הכלכלי
האירופי ניתנים כאן).

אנו נשיב לכל הבקשות שאנו מקבלים מאנשים המבקשים לנצל את זכויות הגנת הנתונים שלהם ,בהתאם לחוקים הישימים של
הגנת הנתונים.
מרכז ההעדפה .ההחברות המסונפות אלינו רבות מנצלות את מרכז ההעדפה אשר מאפשר להפסיק או להפחית את קבלת
ההודעות או התקשורת מממנו .את(ה) יכול (ה) לבחור או לבטל בחירה של העדפת התקשורת שלך בכל עת ,באמצעות טופס
באתר המסופק על ידי חברה מסונפת שלנו.
ילדים .אתר זה מיועד רק לשימוש על ידי אנשים שגילם  18שנים ומעלה ,על כן אינו מיועד לילדים שמתחת לגיל Ingram .18
 Microלא תבקש ביודעין או תאסוף נתונים אישיים מילדים שמתחת לגיל .18
אל תעקוב .דפדפנים מסוימים ומכשירים אחרים שאתה משתמש בהם לצורך גישת לאתר יתירו לך להצביע על ההעדפות שלך
שאינך רוצה שיעקבו אחריך .בשלב זה האתר אינו מגיב לאותות של "אל תעקוב" .לא נשנה את החוויה שלך באתר או נשנה את
הנתונים האישיים שלך שאנו אוספים ממך באמצעות האתר ,בהתבסס על אם העדפה כזו מצוינת.
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זכויות הפרטיות שלך בקליפורניה .החוק בקליפורניה מעניק לתושבי קליפורניה את הזכות לבקש שעסקים יאמרו להם כיצד
המידע הפרטי שלהם שותף עם צד שלישי לצורך מטרות של ש יווק ישיר .על פי החוק בקליפורניה "מידע אישי" כולל את שמך,
חתימתך ,מספר ביטוח לאומי ,תיאור פיזי ,כתובת ,מספר טלפון ,מספר דרכון ,רישיון נהיגה או תעודת זהות של המדינה ,מספר
פוליסת ביטוח ,השכלה ,תעסוקה ,היסטוריית תעסוקה ,מספר חשבון הבנק ,מספר כרטיס אשראי ,מספר כרטיס חיוב ,או כל
מידע פיננסי אחר ,מידע רפואי או מידע על הביטוח הרפואי .יש חריגה לדרישה זו כלפי עסקים אשר אימצו או ציינו ,במדיניות
הפרטיות שלהם ,את המדיניות של אי חשיפת המידע האישי של האדם לצדדים שלישיים לצורך שיווק ישיר ,אם האדם ניצל את
האפשרות לחרוג מגילוי כזה של הנתונים האישיים לצד שלישי לצורך מטרה כזו .אנו אימצנו מדיניות שמתירה לך לחרוג מן הגילוי
של המידע האישי לצדדים שלישיים לצורך שיווק ישיר ,וזה כלול בחריגה הזו .כדי להפסיק שיתוף המידע האישי שלך עם הצדדים
שלישיים לצורך שיווק ישיר ,אנא צור אתנו קשר על ידי שימוש בפרטי ההתקשרות שניתנים תחת הכותרת "שאלות ומידע לצורך
התקשרות" שלהלן.
זכויות הפרטיות שלך באיחוד האירופי .השליטה לגבי כל נתונים אישיים אשר מועבדים על ידינו היא בידי החברות המסונפות
של  Ingram Microבאזור הכלכלי האירופי או שווייץ ,אשר אוספות את הנתונים האישיים .אם יש לך שאלות כלשהן לגבי הנתונים
האישיים ,יהיה עליך להפנות אותן אל החברה המסונפת המתאימה .אנא צור קשר עם החברה המסונפת המתאימה.
מידע רגיש .אם אנו לא נבקש או נזמין זאת באופן ספציפי ,אנו מבקשים שלא תשלח לנו או תגלה ,כל מידע רגיש בנתונים האישיים
(כלומר מידע הקשור למוצא האתני או הגזע ,דעות פוליטיות ,דת או אמונות אחרות ,בריאות ,רקע פלילי או חברות באיגוד מקצועי)
במסגרת או דרך האתר הזה או בכל דרך אחרת .במקרים כאלה כאשר נבקש או נזמין אותך לספק מידע אישי רגיש בנתונים
האישיים ,אנו נעשה זאת בהסכמתך המלאה.
אתרים של צדדים שלישיים .בנוסף למתן גישה להצעות ,האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים אחרים ושירותי ווב .הצהרת פרטיות
זו אינה חלה על אותם אתרים ושירותים ונוהגי הפרטיות של אותם אתרים ושירותיהם יהיו שונים מאלה אשר תוארו בהצהרת
הפרטיות הזו .אם את(ה) מוסר(ת) נתונים אישיים לאחד האתרים או שירותים אלה ,הנתונים האישיים שלך נשלטים על ידי
מדיניות הפרטיות שישימה באתרים ושירותים אלה INGRAM MICRO .מעודדת אותך לקרוא בקפדנות את מדיניות הפרטיות
של כל אתר או שירות ווב שאתה מבקר בו.
ציות Ingram Micro .תשתמש בגישה של הערכה עצמית כדי לוודא ציות להצהרת פרטיות זו ובאופן תקופתי תאמת שהצהרת
הפרטיות הזו היא נכונה ומקיפה לגבי המידע שאמור להיות מכוסה ,מוצגת בצורה ברורה ,מיושמת ונגישה.
אם את(ה) סבור(ה) כי הנתונים האישיים שלך עובדו או נחשפו תוך הפרה של הצהרת פרטיות זו Ingram Micro ,מעודדת אותך
להעלות חששות כלשהן על ידי שימוש במידע ההתקשרות שמצוי בהצהרת הפרטיות הזו ,שמופיע בחלק של "שאלות ומידע
ליצירת קשר" ,תחת הכותרת שלהלן Ingram Micro .תחקור ותנסה לפתור כל אי ציות וסכסוך הקשור לשימוש ולגילוי של נתונים
אישיים.
רביזיות Ingram Micro .תבצע מעת לעת רביזיה בהצהרת הפרטיות זו על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ,כדי לשקף שינויים בנוהגי העסקים
שלנו .אם נבצע רביזיה של הצהרת הפרטיות הזו ,אנו נודיע לך על ידי פרסום הצהרת פרטיות מעודכנת באתר זה ,או על ידי משלוח של הודעה
אליך באמצעות דוא"ל .שינויים בהצהרת הפרטיות יכנסו לתוקף ויושמו לגבי המידע שייאסף ,החל מן התאריך שבו  Ingram Microפרסמה את
הצהרת הפרטיות המתוקנת .אם אנו נידרש על פי חוקי הגנת הנתונים הישימים בנושא ,לבקש את הסכמתך לכל שינויים בשימוש בנתונים האישיים
שלך ,כפי שמתואר בהצהרת הפרטיות המעודכנת שלנו ,אנחנו נעשה זאת.
 .7שפות נוספות
הצהרת הפרטיות זמינה בשפות אחרות .כדי לראות את כל השפות האחרות ,אנא ראה את הרשימה המלאה הזמינה על האתר
בכתובת .https://corp.ingrammicro.com/privacy-statement.aspxom/privacy-statement.aspx
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.8

שאלות ומידע ליצירת קשר

אם יש לך שאלות כלשהן לגבי הצהרת פרטיות זו ,ונוהגי הפרטיות של  ,Ingram Microדרכי האיסוף שלנו או השימוש בנתונים
צור/צרי אתנו קשר בכתובת:
האישיים שלך ,או את(ה) מעוניין(ת) לגשת לנתונים האישיים שלך ,אנא
שנמצאים
הקשר
יצירת
בנתוני
השתמש(י)
או
privacy@ingrammucroi.com
באתר.https://corp.ingrammicro.com/Contact-Us.aspx
ניתן ליצור קשר עם פקיד הגנת הנתונים שלנו בכתובת.Aaron.Mendelsohn@ingrammicro.com :
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