מדיניות הפרטיות
כיצד טרווליסט משתמשת בעוגיות
טרווליסט משתמשת במגוון טכנולוגיות כדי לשפר את היעילות של אתר האינטרנט שלה ,כולל החוויה שלך בעת
הגלישה באתר .טכנולוגיות אלו כוללות עוגיות ( ,)Cookiesתמונות  GIFשקופות  (clear GIFs),באגי אינטרנט (web
) bugsואלומות אינטרנט(web beacons).
מהן עוגיות ( ? )Cookies
קבצי  Cookiesהם קבצים קצרים המורכבים מאותיות ומספרים שאתרי אינטרנט ממקמים במחשב שלך ,במחשב
הלוח ,הטלפון או מכשיר דומה ,כאשר אתה משתמש במכשיר לביקור באתר אינטרנט ,כדי לאחסן מידע אודותיך
ואודות ההעדפות שלך .קבצי  Cookieיכולים להעשיר את חוויית הגלישה משום שהם מאפשרים לאתרים לזכור את
ההעדפות שלך ,או ( מאפשרים לך להימנע מכניסה בכל פעם שאתה מבקר באתרים מסוימים?) .השימוש בעוגיות נפוץ
ביותר על ידי בעלי אתרי אינטרנט כדי להפעיל את האתרים שלהם ,או כדי לעבוד ביעילות רבה יותר ,וכמו כן לספק
מידע ודיווח.
למה משמשות העוגיות?
סוגי עוגיות שונים עושים דברים שונים .אנו בטרווליסט משתמשים בסוגים הבאים של עוגיות:



עוגיות הכרחיות ) - (Strictly necessary cookiesעוגיות אלה נדרשות להפעלה של אתר האינטרנט שלנו (לדוגמה,



כדי לאפשר לך להיכנס לאזורים מאובטחים של אתר האינטרנט שלנו.
עוגיות ניתוחיות/ביצועיות ) - )Performance cookiesעוגיות אלה מאפשרות לנו לזהות ולמנות את מספר



המבקרים ,ולראות כיצד מבקרים מנווטים באתר האינטרנט שלנו בעת השימוש בו .הדבר מאפשר לנו לשפר את האופן
שבו פועל האתר שלנו (למשל ,לוודא שהמבקרים ימצאו מה שהם מחפשים בקלות).
עוגיות פונקציונאליות ) - (Functionality cookiesעוגיות אלה משמשות לזיהוי כאשר אתה חוזר לאתר האינטרנט



שלנו .הדבר מאפשר לנו להתאים אישית את התוכן שלנו עבורך ,ולזכור את ההעדפות שלך (למשל ,בחירת השפה או
האזור הגיאוגרפי שלך).
עוגיות מטרה ) - (Targeting/advertising cookiesעוגיות אלה רושמות את הביקור שלך באתר האינטרנט שלנו ,את
העמודים בהם ביקרת ואת הקישורים שאחריהם עקבת .אנו משתמשים במידע זה כדי לשפר את אתר האינטרנט שלנו
ואת התוכן המוצג בו ולהתאים אותו לתחומי העניין שלך .אנו עשויים לשתף מידע זה עם גורמי צד שלישי לאותה
מטרה.
למשך כמה זמן נשארות העוגיות במחשב או במכשיר שלי?
עוגיות מסוימות פועלות מרגע הכניסה לאתר של טרווליסט עד לסיום הגלישה באתר .תוקפן של עוגיות אלו פג והן
נמחקות באופן אוטומטי כאשר אתה סוגר את דפדפן האינטרנט .עוגיות אלו נקראות עוגיות "זמן גלישה" ( Session
.)cookies
עוגיות מסוימות יישארו במכשירך בין הפעלות גלישה  -תוקפן אינו פג כאשר אתה סוגר את הדפדפן .עוגיות אלו
נקראות עוגיות "מתמידות" ( .(Persistent Cookiesמשך הזמן שבו עוגיות מתמידות נשארות במכשיר משתנה בין
עוגייה לעוגייה.
מי ממקם את העוגיות במכשיר שלי?
עוגיות עשויות להיות ממוקמות במכשיר שלך על-ידי טרווליסט כמפעילת אתר האינטרנט .עוגיות אלו נקראות עוגיות
"צד ראשון" .עוגיות מסוימות עשויות להיות ממוקמות במכשיר שלך על-ידי צד אחר ,שאינו טרווליסט .עוגיות אלו
נקראות עוגיות "צד שלישי" .למשל ,שותף של טרווליסט עשוי למקם עוגיית צד שלישי כדי לאפשר שירותי צ'אט
מקוונים.

איך טרווליסט משתמשת במידע הפרטי שסיפקתי לה?
טרווליסט תשתמש במידע הפרטי שסיפקתם באתר שלה על מנת לענות לשאלותיכם ולספק לכם שירות לקוחות
אפקטיבי .ייתכן שנשתמש במידע זה גם למטרות עסקיות אחרות ,למשל ,להציע לכם את ההזדמנות לקבל הודעות
הקשורות למוצרים או שירותים ,להזמין אתכם להשתתף בסקרים על המוצרים שלנו ,וכיו"ב.
כיצד אוכל לקבוע אילו עוגיות ימוקמו במכשיר שלי?
באפשרותך להחליט אם לקבל עוגיות או לא .אחת הדרכים לעשות זאת היא דרך הגדרות דפדפן האינטרנט שלך.
מרבית דפדפני האינטרנט מאפשרים שליטה מסוימת במרבית העוגיות באמצעות הגדרות הדפדפן .מודגש כי באי
חסימת קבלת עוגיות מאתנו כפי שיוסבר להלן ,הנך מסכים לקבלתן ומוותר על כל טענה כלפי טרווליסט בגין שימוש
בעוגיות והעברת המידע האגור בהן לצדדים שלישיים .שים לב שאם תשתמש בהגדרות הדפדפן לחסום את כל
העוגיות ,ייתכן שלא תהיה לך גישה לחלקים מסוימים של אתר האינטרנט שלנו .אתרי האינטרנט הבאים מספקים מידע
כיצד לשנות את הגדרות העוגיות בכמה מהדפדפנים הפופולריים:



Apple Safari



Google Chrome



Microsoft Internet Explorer



Mozilla Firefox
באפשרותך להשתמש בתוספים ) (plug-inלדפדפן כגון  Ghosteryמ - Evidon Inc.או  Tracking Protection Listמ -
( TRUSTe.תוסף לדפדפן הוא רכיב תוכנה שמוסיף יכולות נוספות לדפדפן שלך  -לדוגמה ,יכולת להפעיל סרטון
וידאו או לאתר וירוסים(.
 Adobe Flash Playerהיא תוכנה נפוצה להצגת מולטימדיה במחשב .אתרי אינטרנט שמשתמשים ב - Adobe Flash
עשויים לאחסן עוגיות פלאש במכשירי המשתמשים כדי לזכור הגדרות ,העדפות ושימוש ,בדומה לסוגים אחרים של
עוגיות .טרווליסט עשו יה להשתמש בפלאש כדי לספק תוכן מיוחד כגון קטעי וידאו או הנפשה .תוכל להשיג גישה לכלי
ניהול פלאש ישירות מאתר האינטרנט של. Adobe
כדי לבטל עוגיות ניתוחיות של  Google Analyticsו - Adobe Omnitureבאתרי האינטרנט של טרווליסט בקר
בכתובות:



Google Analytics: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout



Adobe Omniture: http://www91.intel.com/optout.html
לקבלת מידע נוסף על מודעות אינטרנט המבוססות על עניין והעדפות שלך ,בקר באתרים אלו :
, Network Advertising Initiative Digital Advertising Allianceו- Interactive Advertising Bureau (IAB) Europe
למידע כללי נוסף על עוגי ות ,כולל כיצד לבדוק אילו עוגיות הוגדרו וכיצד לנהל ולמחוק אותן ,בקר
בכתובת.www.allaboutcookies.org

פרטיות בטרווליסט
טרווליסט מחויבת לפרטיות גולשיה ולקוחותיה ואנו ממשיכים לבחון את האופן שבו אנו ואחרים משתמשים בעוגיות
באתרים שלנו .אם יש לך שאלות לגבי האופן שבו טרווליסט משתמשת בעוגיות ,תוכל לפנות אלינו באמצעות
הטופס "צור קשר" שבאתר .אנא כלול את פרטי הקשר שלך ,שם השירות של טרוויליסט ותיאור מפורט של בקשתך או
חששך בנוגע לעוגיות.

