עודכן לאחרונה :אוגוסט 2020
כללי
חברת  Marsגאה להיות בבעלות משפחתית כבר מעל  100שנה .העצמאות הזו מאפשרת לנו את
החירות לחשוב בדורות ולא ברבעונים ,ו להשקיע בעתיד ארוך הטווח של הארגון שלנו ,האנשים שלנו,
הצרכנים והעולם בו אנו חיים – כאשר אנו מונעים על ידי התמדה בעקרונות שלנו .אנו מאמינים כי
העולם שאנו רוצים לחיות בו מחר מתחיל באופן שבו אנו עושים עסקים היום.
עקרונות הגנת הפרטיות שלנו:
 .1אנו מעריכים ומכבדים את הנתונים האישיים המופקדים בידינו.
 .2אנו שואפים לשקיפות ואחריות בכל הנוגע לאופן שבו אנו מטפלים בנתונים האישיים שברשותנו,
תוך שאנו מונחים על ידי חמשת העקרונות שלנו והחוק.
 .3אנו מקיימים ומכבדים את זכותם לפרטיות של הצרכנים שלנו ,הלקוחות שלנו והמועמדים לעבודה
בארגון שלנו.
 .4אנו מחויבים לשיפור מתמיד של נוהלי הפרטיות ואבטחת המידע שלנו.
הצהרת פרטיות זו כוללת מידע אודות האופן שבו אנו אוספים ,משתמשים ומשתפים נתונים אישיים
ב Mars, Incorporated-ובמשפחת החברות שלה ,הכוללת חברות בת וחברות מסונפות (במשותף,
" " ,"Marsאנחנו"" ,אנו" או "שלנו") ,באמצעות אתרי האינטרנט שלנו ,אפליקציות הסלולר או
אתרים אחרים המציגים הצהרת פרטיות זו (להלן במשותף ,ה"אתרים") .הצהרת פרטיות זו תתייחס
גם למידע שנאסף מכם באופן אישי ובכל אחת מהנקודות הקמעונאיות שלנו ו/או בתי החולים
הווטרינריים (וכן ,ה"אתרים") וכאשר אתם מגישים מועמדות לתפקיד ב.Mars-
לביצוע בקשה הנוגעת לנתונים אישיים אותם שיתפתם עם  ,Marsאנא כנסו לקישור הזה.

טופס יצירת קשר
חשוב למלא את כל שדות החובה בטופס המקוון מאחר והמידע שאתם מספקים יעזור לנו לכוון את החיפושים הפנים-
ארגוניים שלנו במטרה להגיב טוב יותר לבקשה שלכם .אם ברצונכם לקבל גישה ,לעדכן ,לשנות ,למחוק ,להעביר,
להגביל או להתנגד לעיבוד המידע שלכם ,אנא כנסו לקישור זה.

שם פרטי
שם משפחה
דוא"ל
מדינה
הקשר שלכם עם מוצרי ושירותי Mars
לאיזה אזור עסקי משתייכת הבקשה שלכם? אם בחרתם באחר ,אנא פרטו להלן בשדה "אחר".

בקשת פרטים
5000 /0
בחירת קובץ
קבצים גדולים מ  MB 4אינם נתמכים.

שלח/י

לאילו תחומים מתייחסת הצהרת הפרטיות הזו?
הצהרת פרטיות זו מתייחסת לנתונים אישיים שנאספו או עובדו על ידי Mars, Incorporated
ומשפחת החברות שלה .הצהרת הפרטיות מתייחסת לפעולות במהלכן אנו אוספים נתונים אישיים
באופן ישיר או דרך האתרים .הנתונים האישיים שלכם כוללים מידע או שילוב של מידע העשוי,
ישירות או בעקיפין ,לשמש לצורך זיהוייכם ("נתונים אישיים") .נתונים אלו כוללים מזהים כגון שם,
מספר תעודת זהות ,נתוני מיקום ,מזהה מקוון או מאפיינים של זהות פיזית ,פיזיולוגית ,גנטית,
נפשית ,כלכלית ,תרבותית או חברתית .יש לזכור כי הגדרת המושג נתונים אישיים עשויה
להשתנות לפי מיקום גאוגרפי .אם אנו אוספים מידע המוגדר באזורכם כנתון אישי ,נתייחס אליו
ככזה בכפוף להצהרת פרטיות זו והחוק המקומי הישים.
יש לקרוא בעיון הצהרת פרטיות זו בכדי להבין את המדיניות והנוהגים שלנו לגבי שימוש בנתונים
האישיים שלכם .הצהרת פרטיות זו עשויה להתעדכן מעת לעת .אנו נעדכן אתכם אודות שינויים
מהותיים על ידי פרסום הודעה בדף הבית שלנו למשך פרק זמן סביר וכן על ידי שינוי מועד ה"עודכן
לאחרונה" .אנא חזרו לדף זה מפעם לפעם לקבלת עדכונים.
אנו פועלים בכפוף לחוקים הפדרליים והמדינתיים בארה"ב בתחום ההגנה על נתונים ומשתפים
פעולה עם רשויות ההגנה על נתונים.
אם ה נכם ממוקמים באזור שיפוט המכיר במושג "אחראי מאגר נתונים" או מושג דומה ,אחראי
מאגר הנתונים הוא:
Mars, Incorporated Chief Privacy Officer
Dundee Road
Slough,Berkshire SL1 4LG
Contact: here
לכל שאלה בנוגע ל אופן השימוש בנתונים האישיים שלכם ,תוכלו ליצור קשר עם אחראי מאגר
הנתונים באמצעות הקישור הזה או הזה .למידע נוסף בנושא הנכם גם מופנים לסעיף "זכויות
נתונים פרטניות" אשר מובא בהמשך.

אלו קטגוריות של נתונים אישיים אנו אוספים ומעבדים?

אנו עשויים לאסוף או לעבד מגוון קטגוריות של נתונים אישיים .בכל אחת מקטגוריות הנתונים
האישיים הבאות מוצג מידע אודות המקור/ות שלהם ,המטרה/ות שלהם והחשיפה/ות שלהם.
•

מזהים .אנו מקבלים מזהים ישירות מכם או מצדדים שלישיים כגון סוחרי נתונים או פלטפורמות
מדיה חברתית .מזהים הם נתונים כגון השם או פרטי הקשר שלכם .אנו משתמשים בהם בכדי
לספק ולשפר את המאפיינים ,המוצרים והשירותים שאתם מבקשים; לצורך רישום ,תחרויות
ומבצעים; בכדי לתקשר איתכם למטרת מתן מידע; לספק תוכן ומידע מותאמים אישית; ולשלוח
לכם ברושורים ,קופונים ,דוגמיות ,הצעות ומידע נוסף אודות המוצרים שלנו או משפחת החברות
שלנו; כאשר אנו מבצעים את הצד שלנו בחוזה מולכם; לצורך עיבוד נתונים אישיים הנדרשים
לצורך הערכה וקבלה של לקוחות או ספקים; לצורך מסירת פרסום רלוונטי; ו/או לצורכי מחקר .אנו
משתפים את הנתונים הללו בתוך משפחת החברות של  Marsלצרכים עסקיים וכן עם ספקי
שירותים.

•

קטגוריות נתונים אישיים הנכללות בתיעוד לקוחות .אנו מקבלים את הנתונים הללו ישירות מכם.
אנו משתמשים בהם בכדי לספק ולשפר את המאפיינים ,המוצרים והשירותים שאתם מבקשים;
לספק לכם תוכן ומידע מותאמים אישית ,ולשלוח לכם ברושורים ,קופונים ,דוגמיות ,הצעות ומידע
נוסף אודות המוצרים שלנו או משפחת החברות שלנו; כאשר אנו מבצעים את הצד שלנו בחוזה
מולכם; ו/או לצורך עיבוד נתונים אישיים הנדרשים לצורך הערכה וקבלה של לקוחות או ספקים .אנו
משתפים את הנתונים הללו בתוך משפחת החברות של  Marsלצרכים עסקיים וכן עם ספקי
שירותים.

•

מאפייני סיווג מוגנים .אנו מקבלים מאפייני סיווג מוגנים ישירות מכם או מצדדים שלישיים כגון
סוחרי נתונים או פלטפורמות מדיה חברתית .אנו משתמשים בנתונים הללו לצורך מתן ושיפור
המאפיינים ,המוצרים והשירותים שאתם מבקשים לקבל; בעת שאנו מבצעים את הצד שלנו בחוזה
מולכם; ו/או לצורך עיבוד נתונים אישיים הנדרשים לצורך הערכה וקבלה של לקוחות או ספקים .אנו
משתפים את הנתונים הללו בתוך משפחת החברות של  Marsלצרכים עסקיים וכן עם ספקי
שירותים.

•

מידע מסחרי .אנו מקבלים מידע זה ישירות מכם כאשר אתם רוכשים מוצרים ושירותים בכל אחת
מהנקודות הקמעונאיות שלנו ,כולל בתי החולים הווטרינריים שלנו או ברשת .אנו משתמשים
במידע מסחרי לצורך מתן ושיפור המאפיינים ,המוצרים והשירותים שאתם מבקשים לקבל; בכדי
לספק לכם תוכן ומידע מותאמים אישית ,ולשלוח לכם ברושורים ,קופונים ,דוגמיות ,הצעות ומידע
נוסף אודות המוצרים שלנו או משפחת החברות שלנו; ו/או לצורך מסירת פרסום רלוונטי .אנו
משתפים את הנתונים הללו בתוך משפחת החברות של  Marsלצרכים עסקיים וכן עם ספקי
שירותים.

•

אינטרנט או פעילות רשת דומה .אנו מקבלים מידע זה ישירות מכם (לדוגמא ,על ידי צפייה
בפעולות שלכם באתרים שלנו) או מצדדים שלישיים כגון ספקי תחקור נתונים .אנו משתמשים
במידע זה במטרה לספק לכם תוכן ומידע מותאמים אישית ,ולשלוח לכם ברושורים ,קופונים,
דוגמיות ,הצעות ומידע נוסף אודות המוצרים שלנו או משפחת החברות שלנו; ו/או לצורך מסירת
פרסום רלוונטי .אנו משתפים את הנתונים הללו בתוך משפחת החברות של  Marsלצרכים עסקיים
וכן עם ספקי שירותים.

•

נתוני איכון .אנו מקבלים נתוני איכון ישירות מכם (לדוגמא ,כאשר אתם מאפשרים שירותי מיקום),
ו/או מצדדים שלישיים כגון רשתות חברתיות .אנו משתמשים בהם בכדי לספק ולשפר את
המאפיינים ,המוצרים והשירותים שאתם מבקשים; לצורך רישום ,תחרויות ומבצעים; בכדי לספק
לכם תוכן ומידע מותאמים אישית ,ולשלוח לכם ברושורים ,קופונים ,דוגמיות ,הצעות ומידע נוסף
אודות המוצרים שלנו או משפחת החברות שלנו; כאשר אנו מבצעים את הצד שלנו בחוזה מולכם;
ו/או לצורך מסירת פרסום רלוונטי .אנו משתפים את הנתונים הללו בתוך משפחת החברות של
 Marsלצרכים עסקיים וכן עם ספקי שירותים.

•

מידע מקצועי או מידע בנושא העסקה .אנו מקבלים מידע מקצועי או מידע בנושא העסקה ישירות
מכם או מצדדים שלישיים (כגון ספק שירותי בדיקות רקע) .אנו משתמשים במידע זה לצורך טיפול
במועמדויות להעסקה וכאשר אנו מבצעים את הצד שלנו בחוזה מולכם .אנו משתפים את הנתונים
הללו בתוך משפחת החברות של  Marsלצרכים עסקיים וכן עם ספקי שירותים.

•

הסקת מסקנות מנתונים אישיים אחרים .אנו מקבלים היסקים אלו ישירות מכם (לדוגמא ,על ידי
צפייה בפעולות שלכם באתרים שלנו) או מצדדים שלישיים כגון ספקי תחקור נתונים .אנו
משתמשים במידע לצורך מתן ושיפור המאפיינים ,המוצרים והשירותים שאתם מבקשים לקבל;
בכדי לספק לכם תוכן ומידע מותאמים אישית ,ולשלוח לכם ברושורים ,קופונים ,דוגמיות ,הצעות
ומידע נוסף אודות המוצרים שלנו או משפחת החברות שלנו; ו/או לצורך מסירת פרסום רלוונטי .אנו
משתפים את הנתונים הללו בתוך משפחת החברות של  Marsלצרכים עסקיים וכן עם ספקי
שירותים.
אנו עשויים לאסוף מידע ממקורות אחרים ,בין היתר רשימות אנשי קשר ומידע דמוגרפי .מידע מסוג
זה עשוי להיות משולב עם מידע אחר שאנו אוספים לצורך המטרות שתוארו.
אנו אוספים את הנתונים האישיים הספציפיים הבאים:

•

פרטי קשר אישיים .פרטי קשר אישיים עשויים לכלול מידע כגון שמות ,כתובות ,מספרי טלפון או
כתובות דוא"ל .לדוגמא ,כאשר אתם מספקים פרטי קשר במהלך רישום מקוון ,בעת ביצוע רכישה

מאיתנו ,או בעת שאתם מספקים לנו שירותים .חלק מהאתרים מאפשרים לכם לבחור שם
משתמש וסיסמה בכדי לפתוח חשבון.
•

מידע אודות העסקאות שלכם איתנו .לדוגמא ,היסטוריית הרכישות שלכם ,ומידע לגבי חיוב
ומשלוח ,וכן מידע נוסף אודות השימוש שלכם במוצרים או השירותים שלנו.

•

מידע לגבי תשלום .כולל מידע מכרטיס האשראי או כרטיס החיוב שלכם ,חשבון לתשלום מקוון ,או
אפשרויות תשלום נוספות.

•

מידע ייחודי ללקוח ומידע מסחרי .לדוגמא ,שמות משתמש ואישורי כניסה נוספים.

•

מידע המצביע על העניין שלכם במשרה .לדוגמא ,ההעדפות שלכם ,ההיסטוריה התעסוקתית
שלכם ומידע הנמסר על גבי טופסי הגשת מועמדות.

•

מידע דמוגרפי .לדוגמא ,נתונים כמו גיל ,מגדר ,תחביב או פעילויות ,טעמים או העדפות.

•

נתונים הנדרשים לצורך הסכמים עם לקוחות או ספקים .בין היתר תהליך הערכת וקבלת לקוח או
ספק .לדוגמא ,אנו אוספים נתוני אשראי או מידע הזמין באופן פומבי ברשימות מעקב או רשימות
סנקציות.

•

מידע הנאסף מהאתרים והעמודים שלנו ברשתות החברתיות .בין היתר מידע שנאסף כאשר אתם
מתקשרים איתנו .לדוגמא ,הערות ,תמונות ,או מידע אחר שאתם מפרסמים באמצעות בלוגים,
לוחות מודעות או רשתות חברתיות.

•

מידע אודות מכשירים .לדוגמא ,כתובת פרוטוקול אינטרנט ) ,(IPמזהה מכשיר ,מערכת ההפעלה
של המכשיר ,סוג הדפדפן ,אתרים בהם ביקרתם לפני או אחרי שביקרתם באתר שלנו ,עמודים
שנצפו ופעילויות שבוצעו באתר שלנו ,וכן אינטראקציות עם פרסומות.

•

צדדים שלישיים שהינם שותפים בתחום הפרסום ומתן שירותים עשויים גם הם לאסוף מידע
באופן אוטומטי.

•

מידע נוסף שאספנו מכם באישורכם.
מידע שאנו אוספים אודות חיית המחמד שלכם  -כגון מין חיית המחמד ,הגזע ,תאריך הלידה ,או
היסטוריית הטיפולים  -אינו נחשב נתונים אישיים.

מדוע אנו אוספים וכיצד אנו משתמשים בנתונים האישיים שלכם?

אנו עשויים להשתמש בנתונים האישיים שלכם עבור מספר מטרות לגיטימיות ,ובין היתר:
•

לספק לכם את המאפיינים ,המוצרים והשירותים שאתם דורשים .אנו עשויים להשתמש בנתונים
האישיים שאנו אוספים לצורך מילוי הדרישות שלכם במטרה לאפשר לכם להשתמש במאפיינים,
במוצרים ובשירותים שלנו .האמור לעיל כולל עיבוד תשלומים בגין רכישות ,יצירת מינויים או
מכירות ,וכן לצורך הגנה או זיהוי עסקאות העשויות להוות הונאה.

•

רישום ,תחרויות ומבצעים .אנו עשויים להשתמש בנתונים האישיים שלכם בכדי לרשום אתכם
לתחרויות אם תבחרו להשתתף בהן ,לעדכן אתכם בתוצאות ולרשום אתכם לקבלת מאפיינים,
מוצרים ושירותים מסוימים בכפוף להעדפות השיווקיות שלכם.

•

לתקשר עמכם ולספק לכם מידע .אנו עשויים להשתמש בנתונים האישיים שלכם בכדי לתקשר
עי מכם ,להגיב לשאלות או להערות שלכם או לספק לכם עדכונים וחדשות .וכן ,אם הבעתם עניין
במשרות ב ,Mars-להודיע לכם כאשר נפתחות משרות מתאימות.

•

לספק לכם תוכן ומידע מותאמים אישית ,ולשלוח לכם ברושורים ,קופונים ,דוגמיות ,הצעות
ומידע נוסף אודות המוצרים שלנו או משפחת החברות שלנו .במקרים בהם הדבר נדרש בחוק ,אנו
מבקשים ממבקרים המספקים כתובות דוא"ל לעדכן אותנו האם ברצונם לקבל מאיתנו מידע נוסף
או עדכונים ,כגון מידע אודות המוצרים והשירותים הזמינים ממשפחת החברות שלנו .כמו כן אנו
מציעים למבקרים אפשרות לבטל את הרשמתם אם הם מעוניינים להפסיק לקבל מאיתנו מידע.
לעיתים אתם עשויים להתבקש "להתחבר" לפני שאנו יוצרים עימכם קשר בדרכים מסוימות או
לפני ששירותים מסוימים הופכים זמינים.

•

כאשר אנו מבצעים את המחויבות שלנו במסגרת חוזה עימכם .אנו עשויים להשתמש בנתונים
האישיים שלכם כאשר אתם עובדים כספקי שירותים או מגישים מועמדות לעבודה אצלנו ,לפי
הנדרש .אם אתם צרכנים או משתמשים בשירותים שלנו ,נשתמש בנתונים האישיים שלכם לצורך
מילוי המחויבות שלנו במסגרת ההסכם שלנו עימכם.

•

לצורך הערכה ואישור של לקוחות או ספקים .בין היתר ,אימות הזהות וסטטוס האשראי של
לקוחות או ספקים מסוימים ,ביצוע בדיקות נאותות ) ,(Due diligenceובדיקה אל מול רשימות
ממשל ו/או רשימות סנקציות שהינן זמינות בפני הציבור וכן מקורות נתונים אחרים של צדדים
שלישיים ,שימוש והשתתפות ברישומי התקריות של  ,Marsמערכות אזהרה מגזריות ו/או שירותי
אימות של צדדים שלישיים .איסוף נתונים אישיים אלו עשוי לכלול מעורבות של סוכנות המלצת
אשראי או צד שלישי אחר.

•

לספק פרסום רלוונטי .אנו עשויים לרכוש ולהשתמש ברשימות תפוצה בדוא"ל שהכניסה אליהם
דורשת הסכ מה מראש ,לצורך יצירת קשר עם לקוחות פוטנציאליים .אנו מבקשים מאלו המספקים

את הרשימות לאשר כי מידע ליצירת קשר נמסר רק עבור אלו המעוניינים לקבל הצעות ומידע
באמצעות הדוא"ל .בנוסף אנו עשויים להשתמש במידע דמוגרפי ומידע אודות העדפותיכם לצורך
פרסום למשתמשים עבורם הם רלוונטיים ביותר .באופן כזה ,משתמשים יראו פרסומות שסביר
ביותר שיעניינו אותם .אנו מכבדים בקשות לצאת מרשימות תפוצה .למידע נוסף אודות נוהגי
הפרסום שלנו ,אנא כנסו לכאן לצפייה במדיניות שלנו לגבי פרסום מקוון מבוסס-עניין.
•

לספק לכם הצעות אחרות .לעיתים נציע הצעות ,קופונים ומידע ,כולל קטלוגים ,באמצעות הדואר.
לדוגמא ,כאשר לקוחות מבצעים הזמנה מקוונת בחנויות הקטלוג שלנו או נרשמים לאחד הקטלוגים
המקוונים שלנו אנו עשויים להוסיף אותם לרשימת התפוצה לקבלת אותו קטלוג .כמו כן אנו עשויים
להשתמש ברשימות שקיבלנו מצדדים שלישיים או ממקורות ציבוריים .בכפוף לאישורכם ,אנו
עשויים להחליף שמות וכתובות עם חברות אחרות אשר עשויות ליצור עימכם קשר בדואר בכדי
להציע הצעות .ביכולתכם להסיר את הרישום שלכם בכל זמן.

•

לשפר את המאפיינים ,המוצרים והשירותים שאנו מציעים באתרים .אנו עשויים להשתמש
בנתונים אישיים לשיפור ההצעות והשירותים הניתנים על ידי משפחת מוצרי  ,Marsכמו גם את
האתרים והמאפיינים שלנו.

•

עבור מספר פעילויות קבלת החלטות אוטומטיות .אנו עשויים להשתמש בנתונים האישיים שאנו
אוספים לצורך פרסום מקוון ,ו/או לצורך הרכבת פרופיל אישיותי עבורכם .פרטים אודות הנתונים
האישיים שאנו אוספים ,כיצד אנו משתמשים בהם ,וכיצד אתם יכולים לבטל את הצטרפותכם לכל
הליך קבלת החלטות אוטומטית ,מובאים להלן.
מהם הבסיסים החוקיים אשר בהסתמך עליהם אנו עשויים לעבד את הנתונים האישיים שלכם?

•

הגנה על ענייניכם החיוניים .אנו עשויים ,לדוגמא ,לעבד נתונים אישיים מסיבות בריאותיות
ובטיחותיות אם אתם נמצאים במתקן של  Marsאו ,עבור מועמדים למשרה ,במטרה לקדם
הסכמים עם מייצגי עובדים בחלק מאזורי השיפוט ,ולהגן על האינטרס הציבורי.

•

בהתאם להכוונה שלכם ובהסכמתכם.

•

למטרות מחקר מדעי.

•

למטרות עסקיות לגיטימיות אחרות .האמור לעיל כולל אך אינו מוגבל לציות חוקי לדרישות החוק
ולמטרות שתוארו לעיל.

כיצד אנו משתפים וחושפים את הנתונים האישיים שלכם?

אנו עשויים לשתף או לחשוף את הנתונים האישיים שלכם במקרים הבאים:
•

בתוך  Marsומשפחות החברות של .Mars

•

עם ספקים או סוכנים .אנו עשויים לשתף את הנתונים האישיים שלכם עם חברות ששכרנו לספק
לנו שירותים .כאשר אנו משתפים נתונים אישיים עם חברות לצורך אספקת שירותים עבורנו ,הן
אינן מורשות להשתמש בנתונים לכל מטרה אחרת ,ומחויבות לשמור על חיסיון הנתונים האישיים
שלכם אלא אם הבעתם את הסכמתכם שיעשו אחרת.

•

מקום בו ניתן להעביר את הנתונים האישיים שלכם יחד עם נכסים עסקיים אחרים.

•

מקום בו קיבלנו את הנחייתכם או הסכמתכם לחשיפת הנתונים האישיים שלכם.

•

לצורך עמידה בדרישות החוק או לצורך תגובה להליך משפטי או דרישות חוקיות ,כולל מרשויות
אכיפת החוק וסוכנויות ממשלתיות.

•

לחקור תלונות צרכנים או הפרות אפשריות של החוק ,להגן על שלמות האתר ,למלא אחר
בקשותיכם ,או לשתף פעולה בכל חקירה חוקית.

•

להגן על הזכויות או הרכוש של משפחת החברות של  Marsאו הלקוחות שלנו ,כולל אכיפת
התנאים הקובעים את שימושכם בשירותים.

•

לפעול מתוך אמונה בתום לב כי גישה או גילוי נדרשים לצורך הגנה על בריאותם ו/או בטיחותם
של עמיתינו ,לקוחותינו ,הציבור ,וחיות מחמד.

•

לתמוך במטרות עסקיות לגיטימיות אחרות .האמור לעיל כולל ,אך אינו מוגבל לעמידה בדרישות
החוק ,קידום מחקרים קליניים ,ביצוע דיאגנוזות וטיפול בחיות מחמד.
שימו לב כי האתרים עשויים לכלול קישורים או להתייחס לאתרים של צדדים שלישיים אשר נוהגי
הפרטיות שלהם שונים משלנו .אם אתם מעבירים נתונים אישיים לכל אחד מהאתרים הללו,
המידע שלכם ינוהל בהתאם למדיניות הפרטיות שלהם .אנו מעודדים אתכם לקרוא את מדיניות
הפרטיות של כל אתר בו אתם מבקרים.
אנו עשויים למכור נתונים אנונימיים לצדדים שלישיים ,ואנו עשויים לשתף מידע אנונימי או לא
מזוהה אישית ,כמפורט לעיל .אנו עשויים לשלב מידע אנונימי או מידע ממנו הוסרו סימנים מזהים
עם מידע אנונימי אחר או מידע אחר ממנו הוסרו סימנים מזהים ממקורות אחרים .כמו כן אנו
עשויים לשתף מידע מצרפי ואנונימי עם צדדים שלישיים ,כולל לדוגמא יועצים ,מפרסמים,

ומשקיעים ,למטרת ביצוע ניתוחים עסקיים כלליים .לדוגמא ,אנו עשויים למסור למפרסמים שלנו
את מספר המבקרים באתר שלנו ואת המאפיינים או השירותים הפופולריים ביותר.

הגשת מועמדות למשרה בMars-
כאשר אתם מגישים מועמדות למשרה ב ,Mars-אנו נעבד את הנתונים האישיים שלכם כמתואר
בזאת ,תוך עמידה בחוקים הישימים להגנה על נתונים Mars .מכבדת את הפרטיות שלכם ותשמור
על חיסיון הנתונים האישיים שלכם כמועמדים למשרה .אנו נשתמש ונשתף את הנתונים האישיים
שלכם כמתואר בהצהרת פרטיות זו ,וכן כמתואר להלן בהתייחס אליכם כמועמדים למשרה.
•

נתונים אישיים שאנו אוספים אודותיכם כמועמדים למשרה
כאשר אתם מגישים מועמדות למשרה ב ,Mars-תתבקשו לספק נתונים אישיים לצורך הערכת
מועמדותכם .כמו כן אתם עשויים לבחור לספק נתונים אישיים נוספים (לדוגמא ,מידע אודות
תחביבים והעדפות חברתיות) .כל המידע נמסר על בסיס וולונטרי ואתם תבחרו אלו נתונים אישיים
ברצונכם לספק .שימו לב ,אם תבחרו לא לספק נתונים אישיים מבוקשים ,הדבר עשוי להגביל את
יכולתנו לבחון את מועמדותכם למשרה.

•

מידע מצדדים שלישיים אחרים
כמו כן אנו עשויים לקבל מידע אודותיכם ממקורות ציבוריים או מצדדים שלישיים ,לדוגמא ,בכדי
לאמת את המידע בטופס המועמדות שלכם או לבצע בדיקות רקע באמצעות צד שלישי ,במסגרת
החוק הישים .אם תבחרו בכך ,תוכלו לספק לנו נתונים אישיים באתרים של צדדים שלישיים כגון
 , LinkedInאם הדבר רלוונטי לשוק בו אתם פועלים .אם בחרתם לאפשר ל Mars-גישה לנתונים
האישיים הללו ,הינכם מסכימים כי  Marsמורשית לאסוף ,לשמור ולהשתמש במידע הזה בכפוף
להצהרת פרטיות זו.

•

כיצד משתמשת  Marsבנתונים האישיים שלכם כמועמדים למשרה

 Marsתשתמש בנתונים האישיים שלכם לצורך עיבוד המועמדות שלכם ,כולל לצורך
המטרות המפורטות להלן.
o

גיוס ,הערכה ובחירה של מועמדים למשרה

o

אדמיניסטרציה וניהול כלליים בתחום משאבי האנוש

o

ביצוע סקרי שביעות רצון (לדוגמא ,לצורך ניהול ושיפור תהליך הגיוס)

o

אימות ההמלצה/ות התעסוקתית/יות שלכם ,ביצוע בדיקות רקע והערכות

o

עמידה בדרישות החוק והחברה (לדוגמא ,מעקב אחר מדיניות הגיוון)

o

יצירת קשר עמכם לגבי הגשת המועמדות והעניין שהבעתם בMars-

o

הזדמנויות תעסוקה עתידיות אם תאפשרו שימוש זה

•

יצירת פרופיל וקבלת החלטות אוטומטית
 Marsעשויה גם לעבד את הנתונים האישיים שלכם לצורך ניתוחים סטטיסטיים .לצורך עמידה
בדרישות החוק או לצרכי האינטרסים הלגיטימיים של  ,Marsאנו עשויים לבצע ניתוחי גיוס ומעקב
אחר מדיניות הגיוון ברמה הגלובלית ,בכפוף להסכמתכם וכאשר החוק הישים מאפשר זאת .עומדת
בידכם הזכות למנוע קבלת החלטה לגביכם כאשר זו מבוססת אך ורק על עיבוד אוטומטי ,כולל
יצירת פרופיל ,אם החלטה זו גוררת השפעות חוקיות אודותיכם או משפיעה עליכם באופן
מהותי .כחלק מהליך הגיוס שלה Mars ,אינה נוהגת לקבל החלטות לגבי מועמדים שהינן
אוטומטיות בלבד.

•

עם מי תשתף  Marsאת נתונים האישיים שלכם כמועמדים למשרה?
הנתונים האישיים שלכם ישותפו אך ורק עם עמיתיה של  Marsאשר אכן זקוקים להם בכדי לבצע
את מטלותיהם וחובותיהם ,ולצדדים שלישיים בעלי צורך עסקי לגיטימי .צדדים שלישיים רלוונטיים
למגישי מועמדות למשרה כוללים סוכנויות גיוס ,יועצים ,ספקי בדיקות רקע ועורכי דין .ספקי
שירותים אלו עשויים להשתנות בהתאם לישות של  Marsהמעסיקה אתכם וכן עשויים להשתנות
בעתיד .אנו שואפים בכל עת להבטיח כי צדדים שלישיים המטפלים בנתונים אישיים יעשו זאת
באופן התואם להצהרת פרטיות זו ובכפוף לחוק הישים.

כיצד אנו מתקשרים עימכם
אם אינכם מעוניינים עוד כי נשתמש בפרטי הקשר שלכם לקידום מוצרים או שירותים של  Marsאו
של צדדים שלישיים ,שילחו לנו דוא"ל בו תפרטו את בקשתכם ,לכתובת .privacy@effem.com
אם נשלח לכם דוא"ל הכולל קידום מכירות ,תוכלו לבטל את רישומכם ברשימת התפוצה ולמנוע
קבלת הודעות דומות בעתיד ,על ידי לחיצה על  unsubscribeבתחתית ההודעה .במקרים מסוימים,
אנו עשויים לבקש את אישורכם לפני שנשלח לכם הודעות הכוללות קידום מכירות .על ידי סירובכם
לתת את אישורכם ,לא תקבלו הודעות דוא"ל מסוימות מאיתנו.
גם אם תבחרו לא לקבל הודעות הכוללות קידום מכירות ,אתם עדיין עשויים לקבל הודעות
המקדמות ,משלימות או מאשרות עסקה מסחרית אשר כבר הסכמתם לבצע עימנו .הודעות אלו

עשויות לכלול מידע אודות בריאות חיית המחמד שלכם ,תזכורות אודות טיפולים ,השלמת הרישום
שלכם ,תיקון נתוני משתמש ,בקשות לעדכון סיסמה ,אישורי עסקאות ,הודעות משלוח והודעות
אחרות שהינן חיוניות להשלמת העסקאות שלכם איתנו.
אנו גם עשויים להציע לכם אפשרות קבלת הודעות טקסט .SMS/במקרים מסוימים ,אנו עשויים
לבקש כי תאשרו קבלת הודעות טקסט מאיתנו .בכל עת ,תוכלו לבחור שלא לקבל יותר הודעות
טקסט ספציפיות מאיתנו (מלבד תזכורות לגבי טיפולים) על ידי שליחת הטקסט  STOPבתגובה
להודעת טקסט שקיבלתם.
אלא אם צוין אחרת באופן ברור ,כל שירותי הודעות הטקסט ניתנים לכם ללא עלות .עלויות הודעה,
נתונים ועלויות אחרות עשויות לחול .הינכם נדרשים לכסות את כל עלויות הטלפון הסלולרי שלכם
(שימוש ,מינויים  ,וכו') בגין שימוש במוצרים או השירותים שלנו .אנא פנו לתכנית התמחור של
ספק הסלולר שלכם בכדי לוודא את העלויות בגין משלוח וקבלת הודעות טקסט.

ילדים
מה לגבי פרטיותם של ילדים?
מרבית האתרים שלנו עוצבו עבור מבוגרים ומופנים אליהם .במקרה ואחד האתרים שלנו מכוון
לקהל צעיר יותר ,נבקש אישור מהורה או אפוטרופוס ,בכפוף לחוק המקומי.
למידע נוסף ,אנא קראו את המסר המיוחד שלנו להורים ואת הקוד השיווקי של  . Marsאם ידוע
לכם כי ,בניגוד למדיניות זו ,ילד נרשם לניוזלטר בדוא"ל ,או מסר את הנתונים האישיים שלו בכל
דרך אחרת ,אנא דווחו לנו על כך .אם ייוודע לנו כי משתמש קטין סיפק נתונים אישיים ללא אישור
הורי ,נסגור את החשבון ונמחק את כל הנתונים האישיים שסופקו על ידי אותו משתמש ,במידת
האפשר.

פרסום ועוגיות
המדיניות שלנו לגבי פרסום מקוון מבוסס עניין
אנא פנו להודעות שלנו בנושא התאמת פרסומות ו -עוגיות למידע מפורט אודות המדיניות שלנו
בנושא פרסום מקוון מבוסס עניין ושימוש בעוגיות.

מידע שימושי נוסף
מה עוד חשוב שתדעו?
היכן מאוחסן ומעובד המידע שלכם?
נתונים אישיים שאנו אוספים או מקבלים עשויים להיות מאוחסנים או מעובדים בארה"ב או בכל
מדינה אחרת בה לנו או לספקי השירותים שלנו יש מתקנים .השרתים ומאגרי הנתונים המאחסנים
נתונים אישיים עשויים להיות ממוקמים מחוץ למדינה ממנה נכנסתם לאתר זה ובמדינה שבה לא
מיושמים אותם חוקי פרטיות כפי שמיושמים במדינת מגוריכם .הנתונים האישיים שאתם מספקים
לנו עשויים להישלח למדינה אחרת בכפוף לדרישות החוק .אנו נאסוף ,נעבד ונשתמש בנתונים
אישיים רק בכפוף לאמור בהצהרת פרטיות זו.
כמה זמן נאחסן את הנתונים האישיים שלכם?
אנו שומרים ומאחסנים את הנתונים האישיים שלכם רק כל עוד יש לנו מטרה עסקית לגיטימית
לעשות כן ובכפוף למדיניות שמירת הנתונים שלנו.
מה לגבי נתונים אישיים שזמינים לציבור (כגון בחדרי צ'אט ,לוחות מודעות או פורומים
אינטראקטיביים אחרים?
אנו עשויים להציע חדרי צ'אט ,לוחות הודעות או מודעות ,או אזורים אינטראקטיביים בהם מבקרים
יכולים לפרסם תגובות או מידע .כאשר ישנו חדר צ'אט ,לוח הודעות או מודעות ,הזדמנויות רישות
חברתי או אזורים אינטראקטיביים אחרים ,חשוב לקרוא את הכללים שפורסמו .הכללים הללו יחייבו
אתכם ,לצד תנאי השימוש באתר שלנו .כללי השתתפות עשויים לכלול גיל והגבלות נוספות כגון
מניעת פרסום תוכן פוגעני ,מעליב או משלהב .כל דבר שהנכם מפרסמים ברשת הוא מידע ציבורי.
איננו נושאים באחריות בגין כל דבר שאתם מפרסמים ברשת מרצונכם החופשי .משתמשים
נדרשים להפעיל שיקול דעת בעת חשיפת נתונים אישיים ברשת.
העברת המידע
במקרה שכל או חלק מהנכסים שלנו נמכרים או נרכשים על ידי צד אחר ,או במקרה של איחוד,
הינכם נותנים לנו את הזכות להעביר את הנתונים האישיים שאספנו מכם.

כיצד אנו שומרים על הנתונים האישיים שלכם?
אנו מיישמים (וכן דורשים מספקי השירותים שלנו ליישם) אמצעים ארגוניים וטכניים מתאימים
לצורך אבטחת הנתונים האישיים שלכם .תוכלו לפנות אלינו כאן בכל שאלה אודות אמצעי
האבטחה בהם אנו משתמשים.
אנו ממליצים כי תנקטו באמצעים נוספים להגנה על הנתונים האישיים שלכם .לדוגמא ,התקנת
תוכנת אנטי -וירוס מעודכנת ,סגירת דפדפנים לאחר השימוש ,שמירה על חיסיון שמות המשתמש
והסיסמאות שלכם ,ועדכון קבוע של תוכנות ואפליקציות בכדי לוודא כי מותקנים אצלכם מאפייני
האבטחה העדכניים ביותר.
העברה בינלאומית של נתונים אישיים
אם תבחרו לספק לנו נתונים אישיים ,אנו עשויים להעביר את אותם נתונים אישיים לעמיתינו
ולחברות הבת שלנו או לצדדים שלישיים ,בכפוף לחוק המקומי .כמו כן אנו עשויים להעביר את
הנתונים האישיים שלכם בין גבולות ,ממדינתכם או אזור השיפוט שלכם למדינות או אזורי שיפוט
אחרים ,בכפוף לדרישות החוק .ב Mars -אנו משתמשים בעיקר בסעיפים חוזיים סטנדרטיים של
הנציבות האירופית לצורך העברות נתונים מהאיחוד האירופי ,האזור הכלכלי האירופי ,בריטניה
ושווייץ ,אל מדינות שמחוץ לאזור הכלכלי האירופי (כולל בריטניה) .לגבי העברות בין אזורי שיפוט
אחרים Mars ,עשויה להסתמך על מנגנונים משפטיים אחרים עברו העברות בינלאומיות ,בהתאם
לחוק הישים.

צרו איתנו קשר
כיצד ניתן ליצור עימנו קשר?
תוכלו ליצור קשר עם צוות הפרטיות הגלובלי ועם מנהל ההגנה על נתונים של  Marsבקישור הזה .
אנו מחויבים לעבוד עימכם לפתרון כל תלונה שעשויה להיות לכם .בכל שאלה ,אנו צרו עימנו קשר
בקישור הזה .פנייתכם תטופל במהירות האפשרית.

חוקים וזכויות העשויים לחול עליכם

זכויות נתונים פרטניות
בכפוף לאזור מגוריכם ,הזכויות הזמינות בפניכם עשויות להשתנות במספר מובנים Mars .תגיב
לכל בקשת זכויות בכפוף לתקנות המשפטיות המקומיות.
אם ברצונכם להגיש בקשה הנוגעת לכל אחת מהזכויות הללו ,אנא פנו אלינו באמצעות הקישור
הזה.
זכות גישה
עשויה להיות לכם זכות לאמת האם מתבצע עיבוד בנתונים האישיים שלכם .אם כן ,ניתנת לכם
זכות גישה לנתונים האישיים ולמידע אחר ,כגון מטרות השימוש במידע ,קטגוריות הנתונים
האישיים ,הנמענים (או קטגוריות הנמענים) בפניהם הנתונים האישיים נחשפו או ייחשפו ,עבור
נמענים ספציפיים במדינות שלישיות או ארגונים בינלאומיים ,כאשר הדבר מתאפשר ,התקופה
שבה הנתונים האישיים צפויים להיות מאוחסנים ,או ,אם הדבר אינו מתאפשר ,הקריטריונים
ששימשו לצורך קביעת אותה תקופה ,זכויותיכם ,וכו'.
כאשר הדבר מתאפשר ומותר במסגרת החוק ,אנו נספק עותק של הנתונים האישיים בהם אנו
משתמשים .עבור כל עותק נוסף אנו עשויים לגבות תשלום סביר בהתבסס על עלויות
אדמיניסטרטיביות .אם בקשתכם תועבר באמצעים אלקטרוניים ,ואלא אם נדרש אחרת ,המידע
יסופק בפורמט אלקטרוני.
הזכות לתיקון
עשויה להיות לכם הזכות לתקן או להשלים את הנתונים האישיים שלכם אם הם לא מדויקים או
חסרים.
זכות מחיקה ('הזכות להישכח')
בתנאים מסוימים ,עשויה להיות לכם הזכות למחוק את הנתונים האישיים שלכם .ראו דוגמאות
להלן.
•

הנתונים האישיים שלכם אינם נדרשים עוד לצורך המטרות עבורם הם התבקשו

•

הסרתם את אישורכם עליו התבסס עיבוד הנתונים ,ואין לנו בסיס משפטי אחר להמשך עיבודם

•

אתם מתנגדים לעיבוד הנתונים ולא קיים בסיס לגיטימי לעקוף את התנגדותכם

•

עיבוד הנתונים האישיים שלכם נעשה בניגוד לחוק

•

הנתונים האישיים שלכם צריכים להימחק לצורך עמידה במחויבות חוקית שאנו כפופים לה
זכות זו לא תחול במידה ועיבוד הנתונים נדרש לצורך המטרות שלהלן:

•

לצורך מימוש הזכות לחופש הביטוח והמידע

•

לצורך היענות למחויבות חוקית הדורשת עיבוד הנתונים על ידי חוק שאנו כפופים לו

•

לצורך ביצוע משימה המבוצעת לשם טובת הציבור

•

לצורך טובת הציבור בתחום בריאות הציבור

•

למטרות ארכיב לטובת הציבור ,למטרות מחקר מדעי או היסטורי ,או למטרות סטטיסטיות

•

לצורך ביסוס ,מימוש או הגנה על תביעותינו המשפטיות
זכות להגביל את עיבוד הנתונים
עשויה להיות לכם זכות להגביל את עיבוד הנתונים מהסיבות האמורות להלן:

•

אתם מערערים על דיוק הנתונים האישיים שלכם ,למשך תקופה המאפשרת לנו לאמת את דיוק
הנתונים האישיים

•

עיבוד הנתונים האישיים אינו חוקי ואתם מתנגדים למחיקת הנתונים האישיים ומבקשים את
הגבלת השימוש בהם

•

איננו זקוקים עוד לנתונים האישיים למטרת עיבודם ,אך הם נדרשים על ידכם לצורך ביסוס ,מימוש
או הגנה על תביעות משפטיות

•

מימשתם את זכותכם להתנגד לעיבוד הנתונים בכפוף לאימות כי הסיבות הלגיטימיות שלנו גוברות
על אלו שלכם
הזכות לניידות הנתונים

עשויה להיות לכם זכות לקב ל את הנתונים האישיים שנתתם לנו ,בפורמט מובנה ,נפוץ וקריא
באמצעות מחשב .יש לכם זכות לשלוח את הנתונים האישיים הללו לביקורת אצל גורם אחר ,אם
עיבוד הנתונים מתבסס על הסכמה בכפוף או בהמשך לחוזה ומבוצע באמצעים ממוחשבים.
זכות ההתנגדות
עשויה להיות לכם הזכות להתנגד ,מסיבות הקשורות למצב הספציפי שלכם ,לעיבוד הנתונים
האישיים שלכם ,לצורך ביצוע המטרות הלגיטימיות שלנו .אנו נפסיק לעבד את הנתונים האישיים
אלא אם יש לנו בסיס לגיטימי וחזק לביצוע עיבוד הנתונים ,הגובר על האינטרסים ,הזכויות וחופש
הנתונים בכפוף לביסוס ,מימוש או הגנה על תביעות משפטיות או לצורך כך .אם נתונים אישיים
מעובדים לצורך מטרות שיווק ישיר ,כולל יצירת פרופיל ,באפשרותכם להתנגד בכל עת.
קבלת החלטות אינדיבידואלית ממחושבת ,כולל יצירת פרופיל
עשויה להיות לכם הזכות לא להיות כפופים להחלטה המבוססת בלעדית על עיבוד ממוחשב ,כולל
יצירת פרופיל ,מלבד במקרים חריגים מסוימים בכפוף לחוק המקומי.
הזכות להסיר הסכמה
כאשר עיבוד הנתונים האישיים מתבסס על הסכמתכם ,עשויה להיות לכם הזכות להסיר את
הסכמתכם בכל עת ,מבלי להשפיע על חוקיות עיבוד הנתונים בהתבסס על הסכמתכם טרם
ההסרה.
הזכות לאנונימיות
בנוסף עשויה להיות לכם הזכות לאנונימיות .פירוש הדבר הוא שהנתונים האישיים שלכם לא
ייאספו או יעובדו .אם תבחרו לממש זכות זו ,יתכן ולא נהיה מסוגלים לספק לכם את המוצרים או
השירותים שביקשתם.
הזכות להגיש תלונה בפני רשות מפקחת
עשויה להיות לכם הזכות להגיש תלונה בפני רשות מפקחת.

אם ברצונכם להגיש בקשה הנוגעת לכל אחת מהזכויות שלעיל ,אנא פנו אלינו באמצעות הקישור
הזה.
מהן זכויות הפרטיות שלכם בקליפורניה?
החוק בקליפורניה מאפשר לתושבים לבקש מידע מסוים בנוגע לחשיפת נתונים אישיים לצדדים
שלישיים לצורך מטרות השיווק הישיר שלהם .לביצוע בקשה מעין זו ,אנא פנו אלינו .וכתבו “Shine
” the Lightבשורת הכותרת של בקשתכם.
החל מה 1-בינואר ,2020 ,החוק בקליפורניה מעניק לצרכנים בקליפורניה מספר זכויות נוספות:
 .1הזכות לדעת אודות האיסוף ,השימוש והשיתוף שאנו מבצעים בנתונים אישיים שאספנו לגביהם
במהלך  12החודשים האחרונים.
 .2הזכות לבחור לבטל את מכירת הנתונים האישיים שלהם לצדדים שלישיים (או ,עבור צרכנים
מתחת לגיל  ,16הזכות כי הנתונים האישיים שלהם לא יימכרו בהיעדר הסכמתם או הסכמת
הוריהם) .נכון להיום Mars ,אינה מוכרת נתונים אישיים.
 .3הזכות למחוק את הנתונים האישיים שלהם ,עם מספר חריגים כמתאפשר במסגרת החוק
 .4הזכות להיעדר אפליה בקבלת שירות ותמחור מעסק ,גם לאחר מימוש זכויותיהם
צרכנים בקליפורניה מורשים להגיש בקשה הנוגעת לזכויות שלעיל על ידי פניה אלינו כאן .בנוסף
תוכלו להגיש בקשה באמצעות הטלפון ,למספר  ,1-844-316-5985או על ידי יצירת קשר עם אדם
ספציפי שאתם מכירים ב.Mars -
•

בית החולים  Banfieldלחיות מחמד :על ידי לחיצה על הקישור הזה או בטלפון למספר 888-899-
7071

•

 + BluePearl Specialtyחדר מיון לחיות מחמד :על ידי לחיצה על הקישור הזה או בטלפון למספר
855-900-8444

•

בתי החולים הווטרינריים  :VCAעל ידי לחיצה על הקישור הזה או בטלפון למספר 1-844-276-5786
שימו לב כי ישנן הגבלות על מספר הפעמים העומדות לרשותכם למימוש חלק מהזכויות הללו.
ביכולתכם למנות נצי ג מוסמך לבצע בקשה בשמכם .על הנציג לספק אסמכתא לאישורכם וכן לכך

שהוא מורשה על ידי מזכיר המדינה של קליפורניה .אנו עשויים לדחות בקשה מנציג שלא הגיש
אסמכתא לכך שאושר על ידכם לפעול בשמכם.
אנו עשויים להידרש לאמת את בקשתכם לפני השלמתה .לדוגמא ,אנו עשויים לבקש מכם לאשר
פרטים אודות נתונים שכבר יש בידינו לגביכם .נשתמש בנתונים אישיים שסופקו בבקשה רק לצורך
אימות הזהות או הסמכות של המבקש.
כיצד אנו מגיבים לגילויי 'אין לעקוב'
מאחר ולא קיימות הגדרות גלובליות בנושא 'אין לעקוב' ,איננו תומכים בהגדרות דפדפן מסוג 'אין
לעקוב' וכ ן כרגע איננו משתתפים במסגרות אשר תאפשרנה לנו להגיב לאותות או למנגנונים
אחרים המתקבלים מכם.
שינויים בהצהרת פרטיות זו
נשתמש בנתונים האישיים שלכם רק באופן המתואר בהצהרת פרטיות זו .אם נחליט להשתמש
בנתונים האישיים שלכם באופן שונה מזה שהוצהר בעת איסוף הנתונים ,תעודכנו על כך .בכל
מקרה של אי התאמה בין הגרסה האנגלית של הצהרת הפרטיות שלנו לבין גרסה מתורגמת,
תגבר הגרסה האנגלית.

