מדיניות עוגיות ()Cookies
מהן עוגיות?
קובצי עוגיות הם קבצים קטנים שאתרי אינטרנט מאחסנים לרוב בכוננים קשיחים או במכשירים ניידים
של המבקרים שלהם .הם נמצאים בשימוש נרחב ומשרתים מטרות שונות כמו למשל ,לאפשר לאתרים
לתפקד כראוי או לספק מידע שיווקי לבעלי האתר.
איך אנו משתמשים בעוגיות?
אנו משתמשים בעוגיות כדי לאפשר לשירותים לתפקד כראוי ,להקל על הביקור הבא שלכם באתר שלנו,
להפוך את השירותים שאנו מציעים לידידותיים יותר עבור המשתמש (לדוגמא ,על ידי זכירת המיקום
שלכם) ולקבל דרככם מידע שיווקי מסוים.
לצורך מדיניות זו ,המונח "עוגיות" כולל עוגיות של צד שלישי כגון פיקסלים ,משוואות רשתGIFs ,
וטכנולוגיות אחרות דומות.

באילו סוגי עוגיות אנו משתמשים?
האתר שלנו משתמש בעיקר בחמשת סוגי העוגיות הבאות:
קובצי עוגיות הנדרשים למען מתן שירותים :קובצי עוגיות אלו חיוניים למתן שירותים.
עוגיות משפרות ביצועים :קובצי עוגיות אלו אוספים מידע על אופן השימוש של מבקרים בשירותים שלנו.
לדוגמה ,ביצועיי העוגיות מציינים אילו עמודים באתר שלנו פופולריים ,עוקבים אחר התנועה באתר
ואוגרים מידע אנליטי אנונימי.
עוגיות פונקציונליות :עוגיות אלה משמשות לזיהוי וזכירת העדפותיך .לדוגמה ,עוגיות פונקציונליות עשויות
להשתמש במידע ,כגון המיקום שלך ,כדי לוודא שאתה מגיע לגרסת אתר האינטרנט שלנו הרלוונטית
לעיר או לאזור שימושך.
עוגיות ניתוח :קובצי העוגיות מאפשרים מעקב וניתוח ההתנהלות של המשתמשים בשירותים שלנו באופן
אנונימי.
עוגיות פרסום :עוגיות אלה משמשות להצגת פרסום רלוונטי אודות השירותים שלנו באתרי צד ג' .לדוגמה,
בביקור באתר צד שלישי שאנו עובדים אתו ,לאחר שאתה מבקר באתר שלנו ,תראה פרסומות על
השירותים שלנו באתר זה.
כיצד אוכל לנהל את השימוש בעוגיות ?
כל טכנולוגיות הדפדפן מאפשרות לך לנהל את העוגיות בתיקיית העוגיות של דפדפן האינטרנט שלך.
משמעות הדבר היא שאתה יכול למחוק קובצי עוגיות מתיקיית העוגיות שלך לאחר שתסיים להשתמש
בשירותים ,או שתוכל להגדיר את העדפותיך לגבי השימוש בעוגיות ,טרם תחל להשתמש בשירותים שלנו.

לתשומת לבך ,מחיקה או דחייה של עוגיות עשויה להשפיע לרעה על השימוש שלך בשירותי האתר שלנו.
לדוגמה ,יתכן שלא תוכל להשתמש בכל התכונות שהאתר מציע ,יתכן שלא תוכל לאחסן את העדפותיך,
וחלק מהדפים שלנו לא יוצגו כראוי .מידע נוסף על קובצי עוגיות ,כולל כיצד לראות אילו קובצי עוגיות
הוגדרו במכשיר שלך וכיצד לנהל ולמחוק אותם ,זמין בכתובת  www.allaboutcookies.orgו-
www.youronlinechoices.eu

אם יש לי שאלות ?
אם לאחר קריאת מדיניות העוגיות הזו יש לך שאלות ,אנא הגיע אלינו לכתובת info@solaredge.com
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