
 (?Cookiesמהן עוגיות )

 

“Cookie”  הינו קובץ טקסט קטן אשר מועבר למכשירך על ידי שרת אינטרנט. קובץ זה אינו מהווה תוכנת
 .מחשב ואין בו את היכולת לקרוא את המידע המצוי בו, או לבצע פעילות כלשהי עליו

יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות כאשר אתה חוזר  recom היא ששרתי Cookie -מטרת השימוש ב
 .ומשתמש באחד השירותים, וכאשר הינך מבקר באתרים אחרים

על מכשירך, להשתמש  Cookie "ל"השתיל recom-בהסכמתך לתנאי השימוש באתר, הינך מתיר ל
 .ולזהותך על פיה ,Cookie-במידע האגור ב

 

 (?Cookiesב ) recomאיזה שימוש עושה 

 

עשויה, בהתאם לשיקול דעתה, לפרסם מידע אודותיה באתרים שונים בהם  cookies recom מצעותבא
 recom-תגלוש )להלן: "ספקי צד שלישי"(. במהלך שימושך באתרים אלו ייתכן וייאסף מידע לגביך ו

ו עשויה לעשות בו שימוש לצורך התאמת התוכן הפרסומי שיוצג בפנייך לנושאים המעניינים אותך ואינ
 .מזהה אותך ספציפית

 
 ( לצורך פרסום באתר זה?Cookiesהאם אתרים אחרים משתמשים בעוגיות )

 

אינה אחראית לתפעול האתרים של ספקי צד שלישי או לתוכן המוצע בהם. מדובר  recom חברת
באתרים עצמאיים לחלוטין. על כן, מומלץ יהיה לעיין במסמכי מדיניות הפרטיות של כל אחד מהאתרים 

 .ל ספקי צד שלישיש

מתירה לחברות מסוימות לנהל את מערך הפרסום שלהן באמצעות אתר האינטרנט שלה.  recom חברת
במחשבך ומשבצות  cookies המודעות הללו מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. החברות הללו מציבות

 ""משוואות רשת

(web beacons) לו מכילות קבצים גראפיים זעירים במודעות הפרסומת, או באתר עצמו. המשוואות הל
בעלי מזהה ייחודי אשר תפקידו לאבחן ולסייע בצבירת מידע אודות הצפייה והשימוש באתר. המידע הזה 

נועד להתאים את התוכן הפרסומי שיוצג בפנייך לנושאים המעניינים אותך ואינו מזהה אותך ספציפית. 
 ת רשת, כפוך למדיניות הפרטיות שלהן ולא שלולמשוואו cookies -השימוש של החברות המפרסמות ב

recom. אם יהיה ברצונך לבדוק מדיניות זאת עליך לפנות לאתר האינטרנט שלהן. 

 
 (?Cookiesאיך ניתן למנוע את השימוש בעוגיות )

 

במהלך גלישתך באתר אינטרנטי, באפשרותך לשנות את הגדרות  cookies אם הינך מעדיף לחסום קבצי
אתה משתמש, כך שתתבקש לאשר את השימוש בקבצי עוגיות באופן פרטני בכל פעם, או, הדפדפן שבו 

לחלופין, לסרב להם באופן גורף. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, באפשרותך לבדוק איך מתבצע 
 .התהליך, בלשונית העזרה של הדפדפן בו אתה משתמש

תים ובנתונים אחרים אודות העדפותיך עלולה לפגוע במתן שירו ,cookies -שים לב: השבתת קבצי ה
 .והרגלי הגלישה שלך

 


