מדיניות פרטיות לצרכנים

[לוריאל ישראל]
מדיניות פרטיות
שאיפת לוריאל ( )L'Orealהיא להפגין אזרחות תאגידית למופת ,כדי לסייע להפוך את העולם למקום
יפה יותר .אנו מעריכים כנות ושקיפות ,ומחויבים לבניית מערכת יחסים חזקה ומתמשכת עם הצרכנים
שלנו ,המבוססת על אמון ותועלת הדדית .מחויבות זו ,בחלקה ,היא שמירה וכיבוד הפרטיות שלכם
ובחירותיכם .הפרטיות שלכם חשובה לנו .לכן ,אנו מציגים את "הבטחת הפרטיות שלנו" ומדיניות
הפרטיות שלנו במלואה ,והרי היא להלן.
הבטחת הפרטיות שלנו
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8

אנו מכבדים את הפרטיות שלכם ואת בחירותיכם.
אנו מוודאים שפרטיות ואבטחה מוטבעים בכל דבר שאנו עושים.
לא נשלח לכם תקשורת שיווקית אלא אם כן ביקשתם זאת מאיתנו .תוכלו לשנות דעתכם בכל
עת.
לעולם איננו מציעים או מוכרים לכם נתונים.
אנו מחויבים לשמירה על הנתונים שלכם בטוחים ומאובטחים .זה כולל עבודה רק עם שותפים
מהימנים.
אנו מחויבים להיות פתוחים ושקופים ביחס לאופן בו אנו משתמשים בנתונים שלכם.
לא נעשה בנתונים שלכם שימוש מבלי להודיע אודותיו מראש.
אנו מכבדים את זכויותיכם ,ותמיד מנסים להיענות לבקשותיכם עד כמה שאפשר ,בהתאם
לאחריות המשפטית והתפעולית שלנו.

למידע נוסף על נוהלי הפרטיות שלנו ,אנו מפרטים להלן איזה סוגי נתונים אישיים אנו עשויים לקבל
מכם ישירות ,או מתוך האינטראקציה שלכם עמנו ,כיצד אנו עשויים להשתמש בהם ,עם מי אנו עשויים
לחלוק אותם ,כיצד אנו מגינים עליהם ושומרים עליהם בבטחה ,וכן מהן זכויותיכם ביחס לנתוניכם
האישיים .לא כל המצבים המתוארים יהיו רלוונטיים לכל משתמש; "מדיניות פרטיות" זו מספקת לכם
סקירה של כל המצבים האפשריים ,בהם אנו עשויים לקיים יחד אינטראקציה.
ככל שתהיה לכם יותר אינטראקציה עמנו ,כך תאפשרו לנו להכיר אתכם יותר וכך נוכל להיות מסוגלים
יותר להציע לכם שירותים מותאמים אישית.
כאשר אתם משתפים אותנו בנתונים אישיים ,או כאשר אנו אוספים נתונים עליכם ,אנו משתמשים בהם
בהתאם למדיניות זו .אנא קראו בעיון מידע זה ואת דף ה O&A-שלנו (אם קיים) .אם יש לכם שאלות
או חששות ביחס לנתונים האישיים שלכם ,אנא צרו עמנו קשר .Access-il@loreal.com
מה ניתן למצוא במדיניות הפרטיות הזו?
מי אנחנו?
מהם נתונים אישיים?
איזה נתונים אנו אוספים מכם וכיצד אנו משתמשים בהם?
כיצד אנו אוספים או מקבלים את נתוניכם?
קבלת החלטות אוטומטית
יצירת פרופילים
מי רשאי לגשת לנתוניכם האישיים?
היכן אנו מאחסנים את נתוניכם האישיים?
כמה זמן אנו שומרים את נתוניכם האישיים?
האם הנתונים האישיים שלי מאובטחים?
קישורים לאתרי צד ג' והתחברות חברתית
מדיה חברתית ותכנים הנוצרים על ידי משתמשים
זכויותיכם ובחירותיכם
צרו קשר
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מי אנחנו
היכן שמדיניות הפרטיות זהה למדינה שלמה :ישות לוריאל ישראל ח.פ 511397002 .אחראית לנתונים
הפרטיים שאתם משתפים עמנו .כשאנו אומרים "לוריאל"" ,אותנו"" ,שלנו" או "אנחנו" ,לזה אנו
מתייחסים .לוריאל היא "מבקרת הנתונים" למטרות החוקים החלים להגנת נתונים.
לוריאל ישראל ח.פ. 511397002 .
כתובת :הצורן  4א' אזור תעשייה החדש ,נתניה.
ת.ד  . 8460מיקוד 4250604

www.loreal.co.il
מהם נתונים אישיים?
"נתונים אישיים" משמעם כל מידע או חלקי מידע היכול לזהות אתכם באופן ישיר (למשל שמכם) או
עקיף (למשל באמצעות נתוני כינוי כמו מספר זיהוי ייחודי) .משמעות הדבר הינה שנתונים אישיים
כוללים דברים כמו דוא"ל/כתובת בית/טלפון נייד ,שם משתמש ,תמונת פרופיל ,העדפות אישיות והרגלי
קניות ,תכנים שנוצרו על ידי משתמשים ,מידע פיננסי ,ומידע רווחה .הם יכולים לכלול מזהים נומריים
ייחודיים כמו כתובת  IPשל המחשב שלכם או כתובת  MACשל הנייד שלכם ,כמו גם עוגיות.
אילו נתונים אנו אוספים מכם וכיצד אנו משתמשים בהם?
בלוריאל מאמינים שאתם ,הצרכנים ,הינם לב ליבה של העשייה שלנו .אנו אוהבים לשמוע מכם ,ללמוד
עליכם ,וליצור ולמסור מוצרים שגורמים לכם הנאה .ידוע לנו שרבים מכם אוהבים לדבר איתנו .לפיכך,
קיימות דרכים רבות בהן תוכלו לשתף אותנו במידע האישי שלכם ,שאותו נוכל לאסוף.
כיצד אנו אוספים ומקבלים את נתוניכם?
אנו עשויים לאסוף או לקבל נתונים מכם דרך האתרים ,הפורומים ,האפליקציות ,המכשירים שלנו ,מוצרי
לוריאל או מותגיה ,דפים במדיה חברתית או באופן אחר .לעתים אתם מוסרים לנו אותם באופן ישיר
(למשל כשאתם יוצרים חשבון ,מתקשרים אלינו ,רוכשים מהאתרים/האפליקציות שלנו או
מחנויותינו/מכוני היופי שלנו) ,לפעמים אנו אוספים אותם (למשל תוך שימוש בעוגיות להבנה כיצד אתם
משתמשים באתרים/אפליקציות שלנו) או לפעמים אנו מקבלים את נתוניכם מצדדים שלישיים אחרים,
כולל ישויות אחרות מקבוצת לוריאל.
כשאנו אוספים נתונים ,אנו מציינים את שדות החובה בכוכבית ,היכן שנתונים כאמור נדרשים לנו כדי:
לבצע את החוזה שלנו איתכם (למשל ,לצורך משלוח המוצרים אותם רכשתם באתר/אפליקציות
שלנו);
להעניק לכם את השירות שביקשתם (למשל ,לספק לכם איגרת מידע); או
לעמוד בדרישות חוקיות (למשל ,הגשת חשבונית מס).
אם אינכם מספקים את הנתונים המסומנים בכוכבית ,הדבר עלול להשפיע על יכולתנו לספק לכם את
המוצרים והשירותים.
פרטים נוספים ,המוצגים בטבלה להלן ,מסבירים:
)1
)2

במהלך איזו אינטראקציה ניתן לספק או לאסוף את נתוניכם? עמודה זו מסבירה באיזו פעילות
או באיזה מצב אתם מצויים כשאנו משתמשים או אוספים את נתוניכם .למשל ,האם אתם מבצעים
רכישה ,נרשמים לאיגרת מידע (ניוזלטר) ,או מדפדפים באתר/אפליקציה.
אילו נתונים אנו עשויים לקבל מכם ישירות או כתוצאה מאינטראקציה שלכם עמנו? עמודה
זו מסבירה איזה סוגי נתונים אנו עשויים לאסוף עליכם בהתאם למצב.
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)3
)4

כיצד ומדוע אנו עשויים להשתמש בהם? עמודה מסבירה מה אנו עשויים לעשות עם נתוניכם
ומטרות איסופם.
מהו הבסיס החוקי לשימוש בנתונים האישיים שלכם? עמודה זו מסבירה את הסיבה בעטיה
אנו עשויים להשתמש בנתוניכם.
בהתאם למטרה לשמה נאספים הנתונים ,הבסיס החוקי לעיבוד נתוניכם יכול להיות:
 הסכמתכם;
 אינטרס לגיטימי שלנו ,העשוי להיות:
 oשיפור המוצרים והשירותים שלנו :ובאופן יותר ספציפי ,האינטרסים העסקיים שלנו
לסייע לכם להבין טוב יותר את הצרכים והציפיות שלכם ובכך לשפר את שירותינו /
האתרים  /האפליקציות  /המכשירים שלנו ,מוצרינו ומותגינו לטובת הצרכנים שלנו.
 oמניעת הונאות :כדי להבטיח שהתשלום מלא וחופשי מהונאה ומעילה.
 oהבטחת הכלים שלנו :שמירה על הכלים בהם אתם משתמשים
(האתרים/אפליקציות/מכשירים שלנו) בטוחים ומאובטחים ווידוא שהם פועלים כיאות
ומשתפרים ללא הרף.
 ביצוע חוזה :ובאופן יותר ספציפי ,ביצוע השירותים שאתם מבקשים מאיתנו;
 טעמים משפטיים היכן שעיבוד נדרש על פי חוק.
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סקירת מידע על האינטראקציות שלכם עמנו ותוצאתן על נתוניכם
במהלך אילו
אינטראקציות
אתם עשויים
לספק ואנו
עשויים לאסוף
את נתוניכם?

איזה נתונים אישיים אנו
עשויים לקבל מכם ישירות
או כתוצאה מאינטראקציה
שלכם עמנו?

כיצד ומדוע אנו עשויים
להשתמש בנתוניכם?

מהו הבסיס החוקי לשימוש
בנתונים האישיים שלכם?

יצירה וניהול של
חשבון

תלוי עד כמה יש לכם
אינטראקציה עמנו ,נתונים
כאמור עשויים לכלול:
 שם פרטי ושם משפחה;
 מגדר;
 כתובת דוא"ל;
 כתובת;
 מספר טלפון;
 תמונה;
 יום הולדת או טווח
גילאים;
 ת.ז ,.שם משתמש,
וסיסמה;
 תיאור אישי או העדפות;
 פרטי הזמנה;
 פרופיל מדיה חברתית
(היכן שאתם משתמשים
בכניסה חברתית או
משתפים אותנו בנתונים
אישיים אלה).

על מנת:
 לנהל את הזמנותיכם;
 לנהל מתחרים ,מבצעים,
סקרים או תחרויות אליהם אתם
בוחרים להיכנס;
 להגיב לשאלותיכם ולקיים
אינטראקציה איתכם באופן
אחר;
 להציע לכם תוכנית נאמנות;
 לאפשר לכם לנהל את
העדפותיכם;

 ביצוע חוזה
לספק לכם את השירות
אותו ביקשתם (למשל,
יצירת חשבון ,השלמת
סקר ,רכישת מוצר).

 לשלוח אליכם תקשורת שיווקית
(אם ביקשתם זאת מאיתנו),
העשויה להיות "מותאמת"
לפרופיל שלכם (כלומר
בהתבסס על הנתונים האישיים
שאנו יודעים עליכם ועל
העדפותיכם);

 הסכמה
לשלוח אליכם תקשורת
שיווקית ישירה.

מידע הנאסף
במהלך יצית
חשבון באתרי/
אפליקציות
לוריאל ,באמצעות
כניסה למדיה
חברתית ,או
בחנות.






הרשמה
לניוזלטר (איגרת
מידע) ותקשורת
שיווקית

תלוי עד כמה יש לכם
אינטראקציה עמנו ,נתונים
כאמור עשויים לכלול:
 כתובת דוא"ל;
 שם פרטי ושם משפחה;
 תיאור אישי או העדפות;
 פרופיל מדיה חברתית
(היכן שאתם משתמשים
בכניסה חברתית או
משתפים אותנו בנתונים
אישיים אלה).

להציע שירותים מותאמים
אישית בהתבסס על מאפייני
היופי שלכם;
לנטר או לשפר את
האתרים/האפליקציות שלנו;
להפעיל ניתוחים או לאסוף
נתונים סטטיסטיים;
לאבטח את האתרים/
האפליקציות שלנו ולהגן עליכם
ועלינו מפני הונאה;

 אינטרס לגיטימי
לוודא
שהאתרים/אפליקציות
שלנו נותרים מאובטחים,
להגן עליהם מפני הונאה,
ולסייע לנו להבין טוב יותר
את צרכיכם וציפיותיכם,
ובכך לשפר את שירותינו,
מוצרינו ומותגינו.

על מנת:
 לשלוח אליכם תקשורת שיווקית
(אם ביקשתם זאת מאיתנו),
העשויה להיות "מותאמת"
לפרופיל שלכם בהתבסס על
הנתונים האישיים שאנו יודעים
עליכם ועל העדפותיכם (כולל
מיקום החנויות האהובות
עליכם);

 הסכמה
לשלוח אליכם תקשורת
שיווקית ישירה.

 להפעיל ניתוחים או לאסוף
נתונים סטטיסטיים.

 אינטרס לגיטימי
להתאים את התקשורת
השיווקית שלנו ,להבין את
יעילותה ,ולהבטיח שאתם
מקבלים את החוויה
הרלוונטית ביותר; לסייע
לנו להבין טוב יותר את
צרכיכם וציפיותיכם ,ובכך
לשפר את שירותינו,
מוצרינו ומותגינו.

 לשמור רשימת "שולחים
חסומים" מעודכנת ,אם
ביקשתם לא ליצור אתכם קשר.

 טעמים משפטיים
לשמור על פרטיכם
ברשימת "שולחים
חסומים" אם ביקשתם לא
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לשלוח אליכם יותר כל
שיווק ישיר.
רכישות וניהול
הזמנות
מידע הנאסף
בתהליך הרכישה
המתבצע
באתר/אפליקציות/
דפים חברתיים או
בחנות של לוריאל

תלוי עד כמה יש לכם
אינטראקציה עמנו ,נתונים
כאמור עשויים לכלול:
 שם פרטי ושם משפחה;
 כתובת דוא"ל;
 כתובת (למשלוח סחורה
וחשבוניות);
 מספר טלפון;
 תיאור אישי או העדפות;
 פרופיל מדיה חברתית
(היכן שאתם משתמשים
בכניסה חברתית או
משתפים אותנו בנתונים
אישיים אלה);
 מידע על העסקה כולל
מוצרים שנרכשו ומיקום
החנות;
 תשלום ומידע; או
 היסטוריית רכישות

על מנת:
 להתקשר אליכם להשלמת
הזמנתכם היכן ששמרתם את
עגלת הקניות שלכם או שמתם
מוצרים בעגלה שלכם מבלי
להשלים את תהליך העזיבה
(צ'ק אאוט);
 להודיע לכם כאשר מוצר
שרציתם לרכוש הינו זמין;
 לעבד ולעקוב אחר הזמנתכם,
כולל משלוח המוצר לכתובת
אותה ציינתם;
 לנהל את תשלום הזמנתכם.
שימו לב :פרטי מידע על
תשלומים (מספר כרטיס
אשראי  /מידע  / Paypalפרטי
חשבון בנק) לא נאספים על
ידינו אלא ישירות על ידי ספקי
שירות התשלומים;
 לנהל כל קשר שיש לכם עמנו
בנוגע להזמנתכם;






גלישה מקוונת
מידע הנאסף
באמצעות עוגיות
או טכנולוגיות
דומות
("עוגיות"*)
כחלק מגלישתכם
באתר /אפליקציות
של לוריאל ו/או
אתרים/אפליקציות
של צדדים
שלישיים.
למידע על עוגיות
מסוימות שהוצבו
דרך אתר
נתון/אפליקציה
נתונה ,נא בדוק
את טבלת
העוגיות
הרלוונטית.

תלוי עד כמה יש לכם
אינטראקציה עמנו ,נתונים
כאמור עשויים לכלול:
 נתונים המתייחסים
לשימושכם
באתרים/אפליקציות שלנו:
 מהיכן אתם;
 פרטי התחברות;
 דפים בהם צפיתם;
 קטעי וידאו בהם צפיתם;
 פרסומות עליהן הקשתם
או אליהן התחברתם;
 מוצרים שחיפשם;
 מיקומכם;
 משך הביקור שלכם;
 מוצרים שבחרתם ליצירת
הסל שלכם;
מידע טכנולוגי:
 כתובת ;IP
 מידע דפדפן;
 מידע מכשיר.

לאבטח את העסקה כנגד
הונאה .שימו לב :אנו
משתמשים בפתרון של ספק צד
שלישי לאיתור הונאות ולווידוא
שהתשלום הושלם ונעשה על
ידיכם או מישהו שהוסמך על
ידיכם;
להעשיר את הפרופיל שלכם
אם אתם מבצעים רכישה תוך
שימוש במידע שבחשבונכם;
למדוד שביעות רצון;
לנהל חילוקי דעות כלשהם
בקשר לרכישה;
למטרות סטטיסטיקה.

אנו עושים שימוש בעוגיות ,היכן
שרלוונטי ,עם נתונים אישיים
אחרים שכבר שיתפתם עמנו
(כמו ,למשל ,רכישות קודמות ,או
האם נרשמתם לדוא"ל או
לניוזלטר שלנו) או למטרות
הבאות:
 כדי לאפשר תפקוד נאות של
האתרים/אפליקציות שלנו:
 oתצוגה נאותה של התוכן;
 oיצירה וזכירה של עגלה;
 oיצירה וזכירה של
התחברותכם;
 oממשק התאמה אישית כמו
שפה;
 oפרמטרים הקשורים
למכשירכם כולל רזולוציית
המסך שלכם ,וכד';
 oשיפור האתרים/אפליקציות
שלנו ,למשל על ידי בדיקת
רעיונות חדשים.
 כדי לוודא שהאתר/אפליקציה
מאובטחים ובטוחים ומגינים
עליכם מפני הונאה או שימוש
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 ביצוע חוזה
לספק לכם את השירות
אותו ביקשתם (רכישה).

 אינטרס לגיטימי
להגן עליכם ועלינו מעסקת
הונאה ולוודא שהתשלום
הושלם והינו נקי מהונאה
ומעילה.

 אינטרס לגיטימי
לוודא שאנו מספקים לכם
אתרים/אפליקציות ,פרסום
ותקשורת שפועלים כיאות
ומשתפרים תמידית ,ביחס
לעוגיות שהן ( )1הכרחיות
לתפקוד
האתרים/אפליקציות שלנו,
( )2משמשות לשמירה על
האתרים/אפליקציות שלנו
בטוחים ומאובטחים.

מדיניות פרטיות לצרכנים

*עוגיות הינן קבצי
טקסט קטנים
במכשירכם (מחשב,
טבלט או נייד)
כשאתם באינטרנט,
כולל באתרי קבוצת
לוריאל.

מזהה ייחודי ניתן לכל מבקר
וכן תאריך התפוגה של
מזהה כאמור.

לרעה באתרינו או בשירותינו,
למשל על ידי פתרון תקלות.
 כדי לבצע סטטיסטיקה:
 oלמניעת תיעוד כפול של
מבקרים;
 oלדעת מהי תגובת משתמשים
לקמפיינים הפרסומיים שלנו;
 oלשיפור הצעותינו;
 oלדעת כיצד גיליתם את
האתרים/אפליקציות שלנו;
 כדי לספק פרסום התנהגותי
מקוון:
 oלהציג לכם פרסומות מקוונות
למוצרים בהם אתם עשויים
להיות מעוניינים ,בהתבסס
על התנהגות קודמת שלכם;
 oלהציג לכם פרסומות ותכנים
על פלטפורמות מדיה
חברתית.

 הסכמה
לכל העוגיות האחרות.

 לצורך התאמה אישית של
שירותינו עבורכם:
 oלשלוח לכם המלצות ,שיווק,
או תוכן המתבססים על
הפרופיל ותחומי העניין
שלכם;
 oלהציג את האתרים/
אפליקציות שלנו באופן
מותאם אישית כמו זכירה של
העגלה או ההתחברות
שלכם ,שפתכם ,קבצי
העוגיות להתאמה אישית של
ממשק המשתמש (כלומר,
הפרמטרים הקשורים
למכשיר שלכם כולל
רזולוציית המסך ,העדפת
פונט שלכם ,וכד').
 כדי לאפשר שיתוף התכנים
שלנו במדיה חברתית (כפתורי
שיתוף שמטרתם להציג את
האתר).
מבצעי קידום
מכירות
מידע שנאסף
במהלך משחק,
תחרויות ,הצעות
קידום מכירות,
בקשות לדוגמיות,
סקרים.

תלוי עד כמה יש לכם
אינטראקציה עמנו ,נתונים
כאמור עשויים לכלול:
 שם פרטי ושם משפחה;
 כתובת דוא"ל;
 מספר טלפון;
 תאריך לידה;
 מגדר;
 כתובת;
 תיאור אישי או העדפות;
 פרופיל מדיה חברתית
(היכן שאתם משתמשים
בהתחברות חברתית או
משתפים אותנו בנתונים
אישיים אלה);
 מידע אחר על עצמכם בו
שיתפתם אותנו (למשל,
באמצעות דף "החשבון
שלי" שלכם ,בהתקשרות
אלינו ,או במתן התוכן
שלכם עצמכם כמו,

 כדי להשלים משימות
שביקשתם מאיתנו ,למשל
לניהול השתתפותכם
בתחרויות ,משחקים וסקרים,
כולל לקיחה בחשבון של
המשוב שלכם והצעותיכם;

 ביצוע חוזה
לספק לכם את השירות
אותו ביקשתם.

 למטרות סטטיסטיקה.

 אינטרס לגיטימי
לסייע לנו להבין טוב יותר
את הצרכים והציפיות
שלכם ,ובכך לשפר את
השירותים ,המוצרים
והמותגים שלנו.

 כדי לשלוח לכם תקשורת
שיווקית (היכן שביקשתם זאת
מאיתנו)

 הסכמה
לשלוח אליכם תקשורת
שיווקית ישירה.
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מדיניות פרטיות לצרכנים
למשל ,תמונות או סקירה,
או שאלה דרך פונקציית
הצ'אט הזמינה בחלק
מהאתרים/אפליקציות ,או
על ידי השתתפות
בתחרות ,משחק ,סקר).
תוכן שנוצר על
ידי משתמשים
מידע שנאסף
בעת שהגשתם
תוכן מסוים באחת
מהפלטפורמות
החברתיות שלנו
או קיבלתם
שימוש-חוזר של
תוכן שפרסמתם
בפלטפורמות
מדיה חברתית
באמצעותנו.

שימוש
באפליקציות
ובמכשירים
מידע הנאסף
כחלק משימושכם
באפליקציות ו/או
במכשירים שלנו.

פניות
מידע הנאסף
כאשר אתם
שואלים שאלות
(למשל ,באמצעות
הטיפול בצרכנים
שלנו) בנוגע
למותגים שלנו,

תלוי עד כמה יש לכם
אינטראקציה עמנו ,נתונים
כאמור עשויים לכלול:
 שם פרטי ושם משפחה או
כינוי;
 כתובת דוא"ל;
 תצלום;
 תיאור אישי או העדפות;
 פרופיל מדיה חברתית
(היכן שאתם משתמשים
בהתחברות חברתית או
משתפים אותנו בנתונים
אישיים אלה);
 מידע אחר על עצמכם בו
שיתפתם אותנו (למשל,
באמצעות דף "החשבון
שלי" שלכם ,בהתקשרות
אלינו ,או במתן התוכן
שלכם עצמכם כמו,
למשל ,תמונות או סקירה,
או שאלה דרך פונקציית
הצ'אט הזמינה בחלק
מהאתרים/אפליקציות).
תלוי עד כמה יש לכם
אינטראקציה עמנו ,נתונים
כאמור עשויים לכלול:
 שם פרטי ושם משפחה;
 כתובת דוא"ל;
 מיקום;
 תאריך לידה;
 תיאור אישי או העדפות;
 תצלום;
 נתוני רווחה כולל גוון עור,
סוג עור/שיער;
 איכון (.)Geolocation

תלוי עד כמה יש לכם
אינטראקציה עמנו ,נתונים
כאמור עשויים לכלול:
 שם פרטי ושם משפחה;
 מספר טלפון;
 כתובת דוא"ל;
 מידע אחר בו שיתפתם
אותנו על עצמכם בקשר

 בהתאם לתנאים הספציפיים
להם הסכמתם:
 oלפרסום הסקירה או התוכן
שלכם;
 oלקידום מוצרינו.

 הסכמה
לעשות שימוש חוזר בתוכן
אותו פרסמתם באופן
מקוון.

 למטרות סטטיסטיקה.

 אינטרס לגיטימי
לסייע לנו להבין טוב יותר
את הצרכים והציפיות
שלכם ,ובכך לשפר ולקדם
את השירותים ,המוצרים
והמותגים שלנו.

על מנת:
 לספק לכם שירותים שנתבקשו
(למשל ,בדיקה וירטואלית של
מוצרינו ,רכישה של מוצרינו
באמצעות האפליקציה או
באתרי  e-comקשורים; עצות
והודעות בנוגע לחשיפתכם
לשמש ,שגרת הטיפול בשיער
שלכם);
 לנתח את מאפייני הרווחה
שלכם ולהמליץ על המוצרים
המתאימים (כולל מוצרים
מותאמים אישית) ושגרת
טיפולים;
 לספק לכם המלצות מוצר
ושגרת טיפולים;

 ביצוע חוזה
לספק לכם את השירות
אותו ביקשתם (כולל,
במידת הצורך ,ניתוח על
ידי צוות המחקר
והחדשנות של האלגוריתם
הדרוש למתן השירות).

 לצורך מחקר וחדשנות על ידי
מדענים בקבוצת לוריאל;
 לצורך ניטור ושיפור של
אפליקציות ומכשירים;
 למטרות סטטיסטיקה.

 אינטרס לגיטימי
שיפור תמידי של מוצרינו
ושירותינו כך שיתאימו
לצרכים ולציפיות שלכם,
וכן למטרות מחקר
וחדשנות.

 לצורך מענה לפנייתכם;
 כדי לקשר אתכם עם השירותים
הרלוונטיים ,כשהדבר נדרש.

 הסכמה
לעיבוד פנייתכם.

 למטרות סטטיסטיקה.

 אינטרס לגיטימי
לסייע לנו להבין טוב יותר
את הצרכים והציפיות של
לקוחותינו ,ובכך לשפר את
השירותים ,המוצרים
והמותגים שלנו.
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מדיניות פרטיות לצרכנים
למוצרים שלנו
והשימוש בהם.

חסות

לפנייתכם (העשוי לכלול
נתוני רווחה ובריאות).

תלוי עד כמה יש לכם
אינטראקציה עמנו ,נתונים
כאמור עשויים לכלול:
 שם פרטי ושם משפחה;
 מספר טלפון;
 כתובת דוא"ל;

 לצורך מוכנות קוסמטית
(:)Cosmetovigilance
 oלנטר ולמנוע כל השפעה
בלתי רצויה הקשורה לשימוש
במוצרינו;
 oלבצע מחקרים המתייחסים
לשימוש בטוח במוצרינו;
 oלבצע מעקב אחר אמצעי
תיקון שננקטו ,במידת הצורך.

 טעמים משפטיים
לעמוד בהתחייבות
המשפטית לניטור
השפעות בלתי רצויות של
המוצרים.

 לשליחת מידע על מוצרינו ו/או
מידע שתויג ברשימת משאלות
לאדם ,על פי בקשתו של אדם
אחר.

 ביצוע חוזה
לעיבוד הבקשה.
וכן
 אינטרס לגיטימי
ליצור קשר עם האדם על
פי בקשתו של אדם אחר.

קבלת החלטות אוטומטית
לצורך הגנה על עסקאות שבוצעו דרך האתרים/אפליקציות/מכשירים שלנו מפני הונאה ומעילה ,אנו
משתמשים בפתרון/נות של ספקי צד שלישי .שיטת גילוי ההונאות מבוססת ,למשל ,על השוואות
פשוטות ,אסוציאציה ,יצירת אשכולות ,חיזוי ,וגילוי חיצוני באמצעות סוכנים חכמים ,טכניקות היתוך
נתונים וטכניקות שונות לכריית נתונים.
התהליך האמור של איתור הונאות עשוי להיות אוטומטי במלואו או כרוך בהתערבות אנושית ,כשאדם
הוא זה המקבל את ההחלטה הסופית .בכל מקרה ,אנו נוקטים בכל אמצעי הזהירות ואמצעי ההגנה
הסבירים להגבלת גישה לנתוניכם.
כתוצאה מגילוי הונאות אוטומטי ,אתם עשויים ( )1לחוות עיכוב בעיבוד ההזמנה/הבקשה שלכם בעת
שהעסקה שלכם נסקרת על ידינו; ו )2(-להיות מוגבלים או מודרים מיתרונות השירות אם זוהה סיכון
של הונאה .יש לכם זכות גישה למידע עליו ביססנו את החלטתנו .נא ראו סעיף "זכויותיכם ובחירותיכם"
להלן.
יצירת פרופיל
כשאנו שולחים או מציגים תקשורת או תוכן מותאמים אישית ,אנו עשויים לעשות שימוש בטכניקות
המסווגות כ"יצירת פרופיל" (כלומר ,כל צורה של עיבוד אוטומטי של נתונים אישיים ,הכוללת שימוש
בנתונים כאמור להערכת היבטים אישיים מסוימים הקשורים לאדם טבעי ,ובמיוחד כדי לנתח או לצפות
היבטים הקשורים להעדפות האישיות ,אינטרסים ,מצב כלכלי ,התנהגות ,מיקום ,בריאות ,אמינות או
תנועות של אותו אדם טבעי) .כלומר ,אנו עשויים לאסוף נתונים פרטיים עליכם בתרחישים השונים
המפורטים בטבלה שלעיל .אנו מרכזים נתונים כאמור ומנתחים אותם על מנת להעריך ולצפות את
העדפותיכם ו/או האינטרסים שלכם.
בהתבסס על הניתוח שלנו ,אנו שולחים או מציגים תקשורת ו/או תוכן המותאמים אישית
לאינטרסים/צרכים שלכם.
אתם רשאים להתנגד לשימוש בנתוניכם ל"יצירת פרופיל" בנסיבות מסוימות .נא ראו להלן סעיף
"זכויותיכם ובחירותיכם".
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מדיניות פרטיות לצרכנים
למי יש זכות גישה לנתוניכם האישיים?
אנו עשויים לשתף את נתוניכם האישיים בתוך קבוצת לוריאל כדי לעמוד בהתחייבויותינו
המשפטיות ,למניעת הונאה ו/או לאבטחת כלינו ,לשיפור המוצרים והשירותים שלנו ,או לאחר
שקיבלנו הסכמתכם לעשות כן.
תלוי במטרות לשמן הם נאספו ,ורק על בסיס צורך-לדעת ,עשויה להיות לישויות קבוצת לוריאל ברחבי
העולם גישה לחלק מנתוניכם האישיים ,אם אפשר בצורת כינוי (שאינה מאפשרת זיהוי ישיר) ,והיכן
שהדבר נדרש על מנת לספק לכם שירותים מבוקשים.
אנו עשויים גם לשתף בנתוניכם האישיים ,בצורת כינוי (שאינה מאפשרת זיהוי ישיר) ,את מדעני המחקר
והחדשנות של לוריאל ,כולל אלה המצויים מחוץ למדינתכם ,למטרות מחקר וחדשנות.
מקום בו הדבר מותר ,אנו גם עשויים לשתף חלק מנתוניכם האישיים ,כולל אלה שנאספו באמצעות
עוגיות ,בין מותגינו לצורך הרמוניזציה ועדכון המידע שאתם משתפים איתנו ,לביצוע סטטיסטיקה
המבוססת על המאפיינים שלכם ולצורך התאמה אישית של התקשורת בינינו.
אנו בקרו באתר קבוצת לוריאל לפרטים נוספים על קבוצת לוריאל ,מותגיה ואתריה.
אנו עשויים לשתף בנתוניכם האישיים צדדים שלישיים או ישויות של קבוצת לוריאל ,למטרות שיווק.
אנו משתפים צדדים שלישיים בנתוניכם האישיים למטרות שיווק ישיר רק בהסכמתכם .בהקשר זה,
נתוניכם מעובדים על ידי אותו צד שלישי ,המשמש כמבקר נתונים ,ותנאיו והודעת הפרטיות שלו עצמו
חלים .עליכם לבדוק את התיעוד שלהם בעיון לפני מתן הסכמתכם לגילוי המידע עליכם לצד שלישי
כאמור.
נתוניכם האישיים עשויים גם להיות מעובדים בשמנו על ידי ספקי צד שלישי מהימנים שלנו.
אנו סומכים על צד דים שלישיים מהימנים לביצוע מגוון פעולות עסקיות בשמנו .אנו מספקים להם רק
את המידע הדרוש להם לביצוע השירות ,ודורשים מהם שלא יעשו שימוש בנתוניכם האישיים לכל מטרה
אחרת .אנו עושים תמיד את מרב המאמצים כדי להבטיח שכל הצדדים השלישיים שאנו עובדים עמם
יאבטחו את נתוניכם האישיים .למשל ,אנו עשויים להפקיד שירותים המצריכים עיבוד נתוניכם האישיים
בידי:








צדדים שלישיים המסייעים ועוזרים לנו באספקת שירותים דיגיטליים ושירותי מסחר אלקטרוני ,כמו
האזנה חברתית ,איתור חנויות ,מועדוני לקוחות ,ניהול זהויות ,דירוגים וביקורות ,CRM ,ניתוח
אתרים ומנועי חיפוש ,כלים ליצירת תוכן שנוצרו על ידי משתמשים;
פרסום ,שיווק ,סוכנויות מדיה דיגיטלית וחברתית כדי לסייע לנו למסור ולהעביר פרסום ,שיווק,
וקמפיינים ,לנתח את יעילותם ,ולנהל את הקשר אתכם ואת שאלותיכם;
צדדים שלישיים הנדרשים להעביר מוצר אליכם ,למשל שירותי דואר/משלוחים;
צדדים שלישיים המסייעים ועוזרים לנו באספקת שירותי  ,ITכמו ספקי פלטפורמות ,שירותי אירוח
(הוסטינג) ,תחזוקה ותמיכה בבסיסי הנתונים שלנו ,כמו גם בתוכנה ובאפליקציות שלנו העלולות
להכיל נתונים עליכם (שירותים כאמור עשויים לפעמים לרמז על גישה לנתוניכם לביצוע המשימות
הנדרשות);
ספקי שירותי תשלומים וסוכנויות הפניה לאשראי להערכת ציון האשראי שלכם ולווידוא פרטיכם,
כשהדבר מהווה תנאי לכניסה לחוזה עמכם;
צדדים שלישיים המסייעים לנו בטיפול בלקוחות ולמטרות מוכנות קוסמטית.

אנו רשאים גם לגלות את נתוניכם האישיים לצדדים שלישיים:


כאשר אנו מוכרים עסקים או נכסים כלשהם .במקרה כזה אנו מגלים את נתוניכם האישיים לקונה
הפוטנציאלי של עסקים או נכסים כאמור .אם לוריאל או חלק מנכסיה נרכשים על ידי צד שלישי,
נתונים אישיים המוחזקים על ידה ביחס ללקוחותיה המתייחסים לנכסים אלה נחשבים לאחד
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מהנכסים המועברים .היכן שמתאים ,במקרה כזה ,הקונה המשמש כמבקר הנתונים החדש ,מעבד
את נתוניכם ומדיניות הפרטיות שלו היא זו שמסדירה את עיבוד נתוניכם האישיים;
כאשר חלה עלינו חובה לגלות את נתוניכם האישיים או לשתף בהם לצורך עמידה בהתחייבות
חוקית ,או כדי לאכוף או להחיל את תנאי השימוש/המכירה שלנו או תנאים אחרים להם הסכמתם;
או לצורך הגנה על זכויות ,רכוש ,או בטיחות לוריאל ,לקוחותינו ,או עובדינו;
אם ניתנה לנו הסכמתכם לעשות כן;
או אם אנו מורשים על פי חוק לעשות כן.

אנו רשאים גם לגלות את נתוניכם האישיים לשותפינו:








כאשר השירות לו נרשמתם נוצר יחד על ידי לוריאל ושותף (למשל ,אפליקציה של מותג משותף).
במקרה כזה ,לוריאל והשותף מעבדים את נתוניכם האישיים כל אחד למטרות עצמו ,ובאופן כזה
נתוניכם מעובדים:
 oעל ידי לוריאל בהתאם למדיניות הפרטיות שלה;
 oעל ידי השותף הפועל אף הוא כמבקש נתונים על פי תנאיו שלו ובהתאם למדיניות הפרטיות
שלו עצמו.
כאשר נתתם הסכמתכם לקבל תקשורת שיווקית ומסחרית משותף של לוריאל באמצעות רשימת
תפוצה ייעודית (למשל ,באמצעות אפליקציה שמותגה על ידי לוריאל והונגשה לשותפיה) .במקרה
כזה ,נתוניכם מעובדים על ידי השותף הפועל המבקש הנתונים על פי תנאיו שלו עצמו ובהתאם
למדיניות הפרטיות שלו עצמו.
אנו עשויים לפרסם בתומכים שלנו תוכן מרשתות חברתיות .אם אתם מעניינים בתוכן מרשתות
חברתיות באתר/אפליקציות שלנו ,עוגייה ( )Cookieמרשת חברתית כאמור עשויה להיות
מאוחסנת במכשיר שלכם .למידע נוסף ,אנו מזמינים אתכם לקרוא את "מדיניות העוגיות" של
רשתות חברתיות כאמור.
כאשר אנו משתמשים בשירותי הפרסום של גוגל באתרי האינטרנט  /אפליקציות שלנו ,גוגל תיגש
ותעשה שימוש בנתונים האישיים שלך .אם ברצונך ללמוד עוד כיצד גוגל משתמשת בנתונים
האישיים שלך בהקשר זה ,אנא עיין בפרטיות והתנאים וההגבלות של גוגל ,השולטים בשירותים
ובעיבוד נתונים אלה.

מידע שפייסבוק אוספת ומשתף אותנו
כל התכונות והשירותים של פייסבוק הזמינים באתר  /באפליקציה שלנו מנוהלים על ידי מדיניות
הפרטיות והנתונים של פייסבוק ,בה תוכלו לקבל מידע נוסף על זכויות הפרטיות ואפשרויות ההגדרות
שלכם.
על ידי שימוש באתר  /אפליקציה זו ,אתה רשאי:
 להירשם באמצעות פרופיל הפייסבוק שלך .אם תעשה כן ,אתה מסכים לשתף איתנו חלקממידע הפרופיל הציבורי שלך;
 להשתמש בתוספים החברתיים של פייסבוק ,כגון "לייק" או "שתף" את התכנים שלנובפלטפורמת פייסבוק;
 קבלת קבצי  Cookieמאתר  /אפליקציה זו (שמזוהה גם בשם "פייסבוק פיקסל") שיעזרו לנולהבין את הפעילויות שלך ,כולל מידע על המכשיר שלך ,אופן השימוש בשירותים שלנו,
הרכישה שאתה מבצע והמודעות שאתה רואה ,בין אם יש או אין לך חשבון פייסבוק או שאתה
מחובר באמצעות פייסבוק .כשאתה משתמש בתכונות הפייסבוק האלה ,אנו אוספים נתונים
שעוזרים לנו:
 להראות לך פרסומות בהם אתה עשויי להיות מעוניין בפייסבוק (או באינסטגרם ,מסנג'ר או כלשירותי פייסבוק אחרים);
 למדוד ולנתח את האפקטיביות של האתר  /האפליקציה והפרסומים שלנו.אנו עשויים להשתמש במידע האישי שמסרת לנו באתר  /אפליקציה זו (כגון שמך ושם משפחתך ,דואר
אלקטרוני ,כתובת ,מין ומספר טלפון) כדי לזהות אותך בפייסבוק (או אינסטגרם ,מסנג'ר או כל שירותי
פייסבוק אחרים) כדי להציג בפניך מודעות שרלוונטיות עבורך .תוך כדי כך ,פייסבוק לא תשתף את
המידע האישי שלך ותמחק את המידע מייד לאחר סיום תהליך ההתאמה.
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איננו מציעים או מוכרים את נתוניכם האישיים.
היכן אנו מאחסנים את נתוניכם האישיים
הנתונים אותם אנו אוספים מכם עשויים להיות מועברים ,נגישים ומאוחסנים ביעד מחוץ לאזור הכלכלי
האירופי (" .)" EEAהם עשויים גם להיות מעובדים על ידי חברי צוות הפועלים מחוץ ל EEA-העובדים
למעננו או למען אחד מספקי השירותים שלנו.
לוריאל מעבירה נתונים אישיים מחוץ ל EEA-באופן מאובטח וחוקי בלבד .מכיוון שחוקים המסדירים
את השימוש וההעברה של נתונים אישיים עשויים לא להתקיים במדינות מסוימות ,אנו נוקטים בצעדים
להבטחה שצדדים שלישיים עומדים בהתחייבויות הקבועות במדיניות זו .צעדים כאמור עשויים לכלול
בדיקה של תקני הפרטיות והאבטחה של צדדים שלישיים ו/או חתימה על חוזים מתאימים (המתבססים
על תבנית ,הזמינה כאן ,אשר אומצה על ידי נציבות האיחוד האירופי).
למידע נוסף ,אנא צרו קשר עמנו בהתאם לסעיף ה"חוזה" להלן.
כמה זמן אנו מחזיקים בנתוניכם האישיים
אנו שומרים את נתוניכם האישיים רק כל עוד אנו זקוקים להם למטרה לשמה הם נשמרים ,כדי למלא
את צרכיכם ,או כדי לעמוד בהתחייבויות המשפטיות שלנו.
על מנת לקבוע את תקופת השמירה של נתוניכם ,אנו משתמשים בקריטריונים הבאים:
 כאשר אתם רוכשים מוצרים ושירותים ,אנו שומרים על נתוניכם האישיים למשך יחסינו החוזיים;
 כאשר אתם משתתפים במבצע קידום מכירות ,אנו שומרים על נתוניכם האישיים למשך מבצע
קידום המכירות;
 כאשר אתם יוצרים איתנו קשר לצורך פניה ,אנו שומרים על נתוניכם האישיים למשך הזמן הנדרש
לעיבוד פנייתכם;
 כאשר אתם יוצרים חשבון ,אנו שומרים על נתוניכם האישיים עד שאתם מבקשים מאיתנו למחוק
אותם או לאחר תקופה של חוסר פעילות (כשאין אינטראקציה פעילה עם מותגים) כמוגדר בתקנות
ובהנחיות המקומיות;
 כאשר הסכמתם להפניית שיווק ,אנו שומרים על נתוניכם האישיים עד שאתם מבטלים את המנוי
או מבקשים מאיתנו למחוק אותו ,או לאחר תקופה של חוסר פעילות (כשאין אינטראקציה פעילה
עם מותגים) כמוגדר בתקנות ובהנחיות המקומיות;
 כאשר מוצבים קבצי עוגיות במחשב שלכם ,אנו שומרים אותם עד כמה שנדרש להשגת מטרותיהם
(למשל ,למשך הפגישה לעוגיות עגלת-קניות או פגישת עוגיות .)ID
אנו עשויים לשמור נתונים אישיים כלשהם לצורך עמידה בהתחייבויותינו המשפטיות או הרגולטוריות,
כמו גם לאפשר לנו לנהל זכויותינו (למשל ,כדי להציג טענותינו בבתי משפט) ,או לצרכים סטטיסטיים
או היסטוריים.
האם נתוניכם האישיים מאובטחים?
אנו מחויבים לשמור על נתוניכם האישיים מאובטחים ,ונוקטים בכל אמצעי הזהירות הסבירים כדי
לעשות זאת .אנו דורשים באופן חוזי שצדדים שלישיים מהימנים ,המטפלים בנתוניכם האישיים עבורנו,
יפעלו באותו האופן.
אנו עושים תמיד כמיטב יכולתנו להגנה על נתוניכם האישיים ,וברגע שאנו מקבלים את נתוניכם
האישיים ,אנו מפעילים נהלים קפדניים ותכונות אבטחה כדי לנסות למנוע גישה לא-מורשית .היות
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והעברת מידע דרך האינטרנט אינה מאובטחת לגמרי ,איננו יכולים להבטיח את אבטחת נתוניכם
המועברים לאתרנו .כל העברה כזו היא על אחריותכם.
קישורים לאתרי צדדים שלישיים והתחברות חברתית
האתר והאפליקציות שלנו עשויים להכיל מעת לעת קישורים אל ומאת אתרים של רשתות השותפים,
המפרסמים והסניפים שלנו .אם אתם עוקבים אחר קישור לכל אחד מאתרים אלה ,אנא שימו לב
שלאתרים אלה יש מדיניות-פרטיות משלהם ואיננו אחראים או חבים ביחס למדיניות כאמור .אנא בדקו
כל מדיניות כזו לפני שאתם מוסרים נתונים אישיים כלשהם לאתרים אלה.
אנו עשויים גם להציע לכם הזדמנות להשתמש בהתחברות שלכם למדיה חברתית .אם אתם עושים
זאת ,עליכם להיות מודעים לכך שאתם משתפים אותנו במידע הפרופיל שלכם ,תלוי בהגדרת
פלטפורמת המדיה החברתית שלכם .אנא בקרו בפלטפורמת המדיה החברתית הרלוונטית ובדקו את
מדיניות הפרטיות שלה ,כדי להבין כיצד נעשה שיתוף בנתוניכם האישיים וכיצד משתמשים בהם
בהקשר זה.
מדיה חברתית והסכמה שנוצרה על ידי משתמשים
חלק מאתרינו והאפליקציות שלנו מאפשרים למשתמשים להגיש תוכן משלהם .אנא זכרו שכל תוכן
המוגש לאחת מפלטפורמות המדיה החברתית שלנו ניתנת לצפייה על ידי הציבור .על כן עליכם להיות
זהירים במתן נתונים אישיים מסוימים ,כמו מידע פיננסי או פרטי כתובת .איננו אחראים לכל פעולה
הננקטת על ידי אנשים אחרים אם אתם מפרסמים נתונים אישיים באחת מפלטפורמות המדיה
החברתית שלנו ,ואנו ממליצים שלא תשתפו במידע כזה.

זכויותיכם ובחירותיכם
לוריאל מכבדת את זכותכם לפרטיות :חשוב שתוכלו לשלוט בנתוניכם האישיים .יש לכם הזכויות
הבאות:
זכויותיכם

מה משמעותן?

הזכות לקבל הודעה

יש לכם זכות לקבל מידע ברור ,שקוף וקל להבנה כיצד אנו משתמשים בנתוניכם
האישיים ,וזכויותיכם .זוהי הסיבה מדוע אנו מספקים לכם את המידע שבמדיניות
זו.

הזכות לגישה

יש לכם זכות גישה לנתונים האישיים שאנו שומרים לגביכם (בכפוף למגבלות
מסוימות) .אנו עשויים לגבות תשלום סביר כשלוקחים בחשבון את העלויות
המנהליות של אספקת המידע.
בקשות מופרכות בעליל ,מוגזמות או חוזרות על עצמן עשויות שלא להיענות.
לצורך כך ,אנא צרו עמנו קשר על פי הפרטים שלהלן.

הזכות לתיקון

יש לכם זכות לתיקון נתוניכם האישיים אם הם אינם נכונים או לא מעודכנים ו/או
להשלמתם אם אינם שלמים.
לצורך כך ,אנא צרו עמנו קשר על פי הפרטים שלהלן .אם יש לכם חשבון ,יהיה
אולי קל יותר לתקן את נתוניכם באמצעות פונקציית "החשבון שלי" (" My
.)"Account

הזכות למחיקה/זכות
להישכח

במקרים מסוימים יש לכם זכות למחיקה או ביטול של נתוניכם האישיים .שימו לב
שזו אינה זכות אבסולוטית ,כי עשויות להיות לנו עילות חוקיות או לגיטימיות
לשמירת נתוניכם האישיים.
אם ברצונכם שנמחק את נתוניכם האישיים ,אנא צרו עמנו קשר על פי הפרטים
שלהלן.
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הזכות להתנגד לשיווק
ישיר ,כולל יצירת
פרופיל

ביכולתכם לבטל את המנוי שלכם או לבטל הסכמתכם לתקשורת שיווקית ישירה
בכל עת.
הכי קל יהיה לעשות זאת בלחיצה על קישור ה "unsubscribe"-בכל דוא"ל או
תקשורת שאנו שולחים אליכם .אחרת ,תוכלו ליצור עמנו קשר תוך שימוש בפרטי
הקשר שלהלן.
אם ברצונכם להתנגד ליצירת פרופיל ,אנא צרו עמנו קשר על פי הפרטים שלהלן.

הזכות לחזור בכם
מהסכמתכם בכל עת
מעיבוד נתונים
בהתבסס על הסכמה

אתם רשאים לחזור בכם מהסכמתכם לעיבוד נתוניכם ,כשעיבוד כאמור מבוסס על
הסכמה .חזרה בכם מהסכמה לא תשפיע על חוקיות העיבוד המבוסס על הסכמה
לפני ביטולה .אנו מתייחסים לטבלה הכלולה בסעיף "אילו נתונים אנו אוספים מכם
וכיצד אנו משתמשים בהם" ,ובמיוחד לעמודה "מהו הבסיס החוקי לעיבוד
נתוניכם?" כדי לזהות היכן העיבוד שלנו מבוסס על הסכמה.
אם ברצונכם להתנגד לחזרה בכם מהסכמתכם ,אנא צרו עמנו קשר על פי הפרטים
שלהלן.

הזכות להתנגד לעיבוד
על בסיס אינטרסים
לגיטימיים

תוכלו להתנגד בכל עת לעיבודנו את נתוניכם כשעיבוד כאמור מבוסס על האינטרס
הלגיטימי .אנו מתייחסים לטבלאות הכלולות בסעיף "אילו נתונים אנו אוספים מכם
וכיצד אנו משתמשים בהם" ,ובמיוחד לעמודה "מהו הבסיס החוקי לעיבוד
נתוניכם?" כדי לזהות היכן העיבוד שלנו מבוסס על אינטרסים לגיטימיים.
על מנת לעשות כן ,אנא צרו עמנו קשר על פי הפרטים שלהלן.

הזכות להגיש תלונה
לרשות מפקחת

אתם רשאים ליצור קשר עם הרשות להגנת המידע שבמדינתכם כדי להגיש תלונה
נגד נוהגי הגנת המידע והפרטיות של לוריאל.
אל תהססו ליצור עמנו קשר על פי הפרטים שלהלן לפני הגשת כל תלונה לרשות
המוסמכת להגנת מידע.

הזכות לניידות נתונים

אתם רשאים להזיז ,להעתיק או להעביר נתונים מבסיס הנתונים שלנו לאחר .הדבר
ישים רק לנתונים שאתם סיפקתם ,כשהעיבוד מבוסס על חוזה או על הסכמתכם,
והעיבוד מתבצע באמצעים אוטומטיים .אנו מתייחסים לטבלאות הכלולות בסעיף
"אילו נתונים אנו אוספים מכם וכיצד אנו משתמשים בהם" ,ובמיוחד לעמודה "מהו
הבסיס החוקי לעיבוד נתוניכם?" כדי לזהות היכן העיבוד שלנו מבוסס ביצוע חוזה
או על הסכמה.
לפרטים נוספים ,אנא צרו עמנו קשר על פי הפרטים שלהלן.

הזכות להגבלה

אתם רשאים לבקש הגבלה של עיבוד הנתונים שלכם על ידינו .זכות זו משמעה
שהעיבוד על ידינו של נתוניכם מוגבל ,כך שביכולתנו לאחסנם אך לא להשתמש
בהם עוד או לעבדם.
זה חל בנסיבות מוגבלות ,כמפורט ב"תקנות כלליות להגנת מידע" ,כלהלן:
 נשוא הנתונים (כלומר ,את/ה) חולק על דיוק הנתונים האישיים ,למשך זמן
המאפשר למבקר לוודא את דיוק הנתונים האישיים;
 העיבוד אינו חוקי ונשוא הנתונים (כלומר ,את/ה) מתנגד למחיקת נתונים אישיים
ומבקש במקום זאת הגבלת השימוש בהם;
 המבקר (כלומר ,לוריאל) לא זקוק יותר לנתונים האישיים למטרות עיבוד ,אך הם
נדרשים על ידי נשוא הנתונים לצורך ביסוס ,מימוש או הגנה של תביעות
משפטיות;
 נשוא הנתונים (כלומר ,את/ה) התנגד לעיבוד על בסיס האינטרסים הלגיטימיים
של מבקר הנתונים ,והדבר תלוי ועומד עד לאימות האם העילות הלגיטימיות של
המבקר גוברות על אלו של נשוא הנתונים.
אם ברצונכם לבקש הגבלה ,אנא צרו עמנו קשר על פי הפרטים שלהלן.
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הזכות להשבית עוגיות
()Cookies

אתם רשאים להשבית עוגיות .ההגדרות מדפדפני האינטרנט מתוכנתות בדרך כלל
כברירת מחדל לקבל קבצי עוגיות ,אך תוכלו בקלות לבצע התאמה על ידי שינוי
הגדרות הדפדפן שלכם.
עוגיות רבות משמשות להגברת שימושיות או פונקציונליות האתרים/אפליקציות;
לכן השבתת עוגיות עשויה למנוע מכם מלהשתמש בחלקים מסוימים של האתרים/
אפליקציות שלנו ,כמפורט בטבלת העוגיות הרלוונטית.
אם ברצונכם להגביל או לחסום את כל העוגיות המוגדרות על ידי
האתרים/אפליקציות שלנו (מה שעלול למנוע מכם מלהשתמש בחלקים מסוימים
של האתר) ,או כל אתר /אפליקציה אחר/ת ,תוכלו לעשות זאת באמצעות הגדרות
הדפדפן שלכם .פונקציית ה"עזרה" בדפדפן שלכם אמורה להראות לכם כיצד.
למידע נוסף אנא עיינו בקישור הבאhttp://www.aboutcookies.org/ :

לטיפול בבקשתכם ,אנו עשויים לבקש הוכחה לזהותכם.

צרו קשר
אם יש לכם שאלות או חששות כלשהן לגבי האופן בו אנו מטפלים ומשתמשים בנתוניכם האישיים ,או
אם ברצונכם לממש איזו מן הזכויות המנויות לעיל ,אנא צרו עמנו קשר דרך Access-il@loreal.com
או כתבו אלינו לידי צוות  Accessחטיבת המוצרים המקצועיים .רח' הצורן  4א' אזור תעשייה החדש,
נתניה .ת.ד  . 8460מיקוד .4250604
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