
 

HP לש תויטרפה תרהצה 

 

 HP תוחוקלל םינותנ לע הנגהו החטבא ,תויטרפ לש תובישחב הריכמ ןכו ,תיסיסב תישונא תוכז איה תויטרפש ךכב הריכמ

 םיצוחש תוינכט תוכרעמו לוהינ ינבמ ,םייקסע םיכילהת ,תויטפשמ תויושי לעב ילבולג ןוגראכ .םלועה יבחרב ונלש
 םיפתושלו םילהנו תוינידמ סורפלו קוחב שרדנה םומינימהמ תוהובגש תונגה ונלש תולועפה לכב קפסל םיפאוש ונא

 םיימואלניב תולובג .םירימחמו םייבקע ,

 
וכזהו עצבל ךתורשפאבש תוריחבה יבגלו ונלש תויטרפה ילהנ יבגל ךתוא תעדיימ וזה תויטרפה תרהצהשממל ךתורשפאבש תוי  

עדימ ללוכ ,ךלש םיישיאה םינותנלתויצקארטניאהמו םינקתהב ךלש שומישהמ ,ךלש תנווקמה תוליעפהמ ףסאיהל יושעש    

םע תרושקת ןוגכ ,ןווקמ אל ןפואבעגונב תורבח לכ לע הלח וזה תויטרפה תרהצה .ונלש תוחוקלב הכימתה יגיצנ    HP םע 

 ןוגכ( םייונמה ,םימושייה ,(םינקתה לוהינ ללוכ( םיתורישה ,םימוחתה ,טנרטניאה ירתא Instant Ink( להנמ התאש םירצומהו
 תולעבב םיאצמנה  HP יתוריש" ,דחי( ונלש תונבה תורבחה לש הלאו HP .)"HP, לע ןכו

 

  ונלש תויטרפה תונורקע
ונורקעו תורגסמ לע םיססובמה ,םיאבה תונורקעל םיביוחמ ונאו תוירחאב האישנ לע תססובמה תינכות ונל שי :םינותנ לעהרכה ילעב ת  

  הנגהו תויטרפ אשונב תימואלניב
 
 

תויקוח , תוניגה תופיקשו   
 

)2 ; םינותנ םידבעמ ונא :תועצבתמ ונלש םינותנה דוביע תויוליעפ .ךיפלכ תוניגהו תופיקשבו קוחל םאתהב םיישיא  1ךתמכסהב (  
; ;ךיפלכ ונלש תויובייחתהה תא אלמל  3פסאו תונשדח םודיק ,ונלש קסעה לועפת לש תויקוחה תורטמל (הקלח חוקל תייווח תק   

וא  4ידכ .קוחל םאתהב איהש תרחא ךרד לכב (   
 
 
 

העדוה  הריחבו עגונב  שומישל  םינותנב  
 

םינותנה יגוסל עגונב הריחבו הרורב העדוה ךל םיקפסמו תופיקשב םיגהונ ונאםיפסאנ םה ןרובעש תורטמלו םיפסאנש םיישיאה   
  תויפיצפס תועדוהל וא ונלש תויטרפה תרהצהל ,הלא תונורקעל תומאות ןניאש תורטמל םיישיא םינותנב שמתשנ אל .םידבועמו 

.HP  יתורישל תוכיושמה  
 
 
 

השיג  םינותנל  
 

. קוחמל וא ןקתל ,רוקסל תלוכיה םע דחיב ,הריבס השיג ךל םיקפסמ ונא ונתיא תפתישש םיישיאה םינותנה תא    
 
 
 

תומלש  םינותנ  תלבגהו  הרטמ  
 
 םידעצ םיטקונ ונא .קוחל םאתהב תופסונ תומאות תורטמל וא ףוסיאה תעב תוראותמה תורטמל קר םיישיא םינותנב םישמתשמ ונא 

םיישיאה םינותנה לש תוינכדעהו תומלשה ,קוידה תא אדוול ידכ םיריבס ונחנא  םילבגומו םייטנוולרש םיישיא םינותנ קר םיפסוא ונאו  

 ןכמ רחאלו ופסאנ םה ןמשלש תורטמל שורדה ןמזל קר םיישיא םינותנ רומשנ ונחנא .ופסאנ םה ןמשלש תורטמל ץוחנש המל 

 חטבואמ ןפואב םתוא דימשנ וא קחמנ .



 

 

תחטבא  םינותנ  
 

לש תוקזח תורקב םימשיימ ונא ,םישרומ יתלב הפישח וא שומיש ינפמ םיישיא םינותנ לע ןגהל ידכלועפתהמ קלחכ עדימ תחטבא    
  םינותנ תחטבא לע הנגה לש תוהובג תומר םע קושב םיליבומ תונורתפו םירצומ םיעיצמו ונלש .

 
 

 

תוירחא עגונב  הרבעהל  האלה  
 

ישיא םינותנ לש תורבעהל ונלש תירשפאה תוירחאב םיריכמ ונאתויושי ןיב םי  HP ופתושי םיישיא םינותנ .ישילש דצ ימרוגל וא  

. לע וביוחי ישילש דצ ימרוג רשאכ קר -ךרע תווש הנגה תומר קפסל הזוח יפ   
 
 

 

אצומ , החגשה הפיכאו  
 

 תוקפסמש תוימואלניב תויטרפ תוינכות רפסמב וננוצרמ םיפתתשמ ונא .ךלש םיישיאה םינותנל עגונב ששח לכ ןורתפל םיביוחמ ונא
 ש םישח םה םא ,םייטרפ םישנאל אצומ -HP תקפסמ הדימב םהיתויוכז תא הדביכ אל.

 
 

 

 תוימואלניב םינותנ תורבעה 

 

 תויושי לא רבעוי קפסמ התאש עדימה לכש ןכתיי ,תילבולג הרבחכ HP םאתהב ,השיג וילא ולבקי ןהש וא ,םלועה יבחרב

 תואבה תוימואלניבה תויטרפה תוינכות סיסב לעו וזה תויטרפה תרהצהל.

 

)EU-US PRIVACY SHIELD( יפוריאה דוחיאה לש תויטרפה ןגמ-ב"הרא  

 

2020ביולי  16-למרות שאינו משמש להעברות נתונים נכון ל  , HP   מצייתת ל'מסגרת של מגן הפרטיות של האיחוד האירופי עדיין-

בנוגע לאיסוף, שימוש ושמירה של מידע אישי ממדינות החברות באיחוד ידי מחלקת המסחר האמריקנית,-רה"ב', כפי שהוגדרה עלא  

עברה הלאה, אבטחהאישרה שהיא מצייתת לעקרונות של 'מגן הפרטיות' בכל הנוגע להודעה, בחירה, אחריות בנוגע לה HP .האירופי , 

 שלמות הנתונים והגבלת המטרה, גישה ומוצא משפטי, אכיפה ואחריות. במקרה של התנגשות כלשהי בין המדיניות שבמדיניות

 הפרטיות הזו לעקרונות של 'מגן הפרטיות', עקרונות 'מגן הפרטיות' יחולו. כדי לקבל מידע אודות תוכנית 'מגן הפרטיות', וכדי להציג

  .www.privacyshield.gov את דף האיש ור שלנו, בקר בכתובת

 

', HP ףוסיאל עגונבו ךלש תויטרפל עגונב תונולתב לפטל תבייחתמ יפוריאה דוחיאה לש תויטרפה ןגמ תונורקע'ל םאתהב-ב"הרא   

נלש שומישל ואדוחיאהמ םייטרפ םישנא .ךלש ישיאה עדימב ותויטרפה תוינידמל עגונב תונולת וא תולאש םהל שיש יפוריאה    HP 
PRIVACY OFFICE-ה םע רשק הליחת רוציל םישקבתמ וזה 

 

יפוריאה דוחיאה לש תויטרפה ןגמ לש תונורקעה' תרגסמב ורתפנ אלש תויטרפ תונולת תונפהל ףסונב הבייחתה -לא 'ב"הרא  HP - לע-ה ידי   

 הנולתה םא וא ,ריבס BBB EU PRIVACY SHIELD, לעפומו תירבה תוצראב םקוממה חוור תורטמ אלל יפולח תוקולחמ ןורתפ קפס

 תלבקל Council of Better Business Bureaus. ןמז קרפ ךות ךלש הנולתה תלבק לע רושיא לבקמ ךניא םא

/www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers מ הרוצב תלפוטמ הניא ךלש תבותכב רקב ,ןוצר תעיבש   
 הנולת תשגהלו ףסונ עדימ .

 

תרתפנ הניא ךלש הנולתה םאהדעו ינפל תבייחמ תוררוב םוזיל לכותש ןכתיי תולבגומ תוביסנב ,ליעל םיניוצמה םיצורעה ךרד    
 תויטרפה ןגמ' לש '.

 

http://www.privacyshield.gov/
http://www8.hp.com/us/en/privacy/ww-privacy-form.html
http://www8.hp.com/us/en/privacy/ww-privacy-form.html
http://www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/


ארה"ב' כוללות את-הספציפיות שנמצאות בארה"ב ומשתתפות ב'מסגרת הפרטיות של האיחוד האירופי HP חברות* : Compaq 

Information Technologies, LLC; Hewlett-Packard Company Archives LLC, Hewlett-Packard Development 

Company, L.P.; Hewlett-Packard Enterprises, LLC; Hewlett-Packard Products CV 1, LLC; Hewlett-Packard 

Products CV 2, LLC; Hewlett-Packard World Trade, LLC; Hewlett Packard Group LLC; HP Inc; HP R&D 
Holding LLC; HP US Digital LLC, HPI Bermuda Holdings LLC; HPI Brazil Holdings LLC; HPI Federal 

LLC; HPI J1 Holdings LLC; HPI Luxembourg LLC; HPQ Holdings, LLC; Indigo America, Inc.; PrinterOn 
America Corporation;Tall Tree Insurance Company; HP Jade Holding LLC; HP R&D Holding LLC. 

 
 
 
 
 
 

 

)BCR(  םיבייחמה הרבחה יללכ 

 

 ןלהל( םיבייחמה הרבחה "BCR"ןלהל( 'יפוריאה ילכלכה רוזאה'מ םירבעומה םינותנש םיחיטבמ ( "EEA"( הנגהל וכזי

לע םיישיא םינותנ לש תורבעה-ידי  HP יללכ דוחיאהמ  .HP לע םידבועמ םהש ןמזב-לש תוילבולגה תויושייהמ תחא לכ ידי  

 ה יללכל םאתהב תועצבתמ יפוריאה-BCR תקפסמ .םיאבה םירשואמה

 

-BCR-C לש  HP םיישיא םינותנ לש תורבעה םיסכמ מ לחה ףקותב- 2011ה יללכ .  )"BCR-C") רקב רובע HP לש BCR- ה יללכ •  
.HP לש הדובעל םידמעומו םידבוע לש ןכו ,HP  לש םילאיצנטופו םימייק םייטרפ תוחוקל לש 

 

 יללכ תודוא ףסונ עדימ אוצמל ןתינ  BCR ונלש (תילגנאב( ןאכ.

 

APEC CROSS-BORDER  תויטרפה יללכ 

 

רושיאה תא גיצהל ןתינ לע ןימזה תומיאה ףדב -לע הציחל ידי TrustArc seal. לש תויטרפה ילהונ HP וז הרהצהב םיראותמה  

 תויטרפה יללכ תכרעמל APEC Cross Border (ןלהל "CBPR"(, הריחב תורשפאו תונימא ,תופיקש לע הדפקה תוברל

 רושיא .וב שומישהו ךיתודוא ישיא עדימ CBPR םימאות הדרוהל תנתינה הנכות תועצמאב ףסאיהל יושעש עדימ לע לח וניא

חיטבהל הדעונש תרגסמ םינוגראל תקפסמ ףוסיאל סחיב םיישיא םינותנ לע הנגה  APEC CBPR תכרעמ .ישילש דצ םרוג לש 

ונלש ןאכ.תומרופטלפב   BCR-P-ה יללכ יבגל ףסונ עדימ אוצמל ןתינ .APEC-ב תופתתשמה תולכלכ ןיב םירבעומה 

 

  רושיאל הרושקה םינותנב שומישלו תויטרפל עגונב ךתוא הדירטמש היגוס שי םא  APEC לש HP עיבשמ ןפואב הב ונלפיט אלש
.) לא הנפ ,ןוצר  קפס דצ  ישילש ונלש  בושייל תוקולחמ וסיסבש הראב "בםולשת אלל(     

http://www.cbprs.org/
http://www.cbprs.org/
https://feedback-form.truste.com/watchdog/request


 םינותנב םישמתשמ ונחנא דציכ

 

 םע ךלש רשקה תא להנל ידכ םהב םישמתשמו םיישיא םינותנ םיפסוא HP שמתשמ התא רשאכ רתוי בוט תוריש ךל קינעהלו

לע-ונא תורטמל תופסונ םיכרדב ךלש םינותנה תא םידבעמו םישמתשמ ונא .ךלש היווחה לש רופישו תישיא המאתה ידי   HP 

 יתורישב :תואבה תויקסעה 

 

 חוקל תייווח

לע הקלח חוקל תייווח תקפסא -תכימת תקפסא ,םיקיודמ םושירו רשק תריצי ינותנ לע הרימש ידי   
  תורשפא ןתמו ךתוא ןיינעל םייושעש םינייפאמו םייונמ ,םיתוריש ,םירצומ תעצה ,הפיקמ תוחוקל 
 תישיא תמאתומ היווח קפסל ידכ ךלש םינותנב םישמתשמ םג ונא .םירקסו תויורחתב תופתתשהל ,

לע -שיא המאתה ידייתוריש לש תי HP לע תוססובמה תוצלמה תריציו לבקמ התאש תרושקתהו   
.HP יתורישב ךלש שומישה 

 

  תואקסעב הכימת 
  דוביע ,ךנובשח לוהינ ,ונלש םיתורישה וא םירצומה לש תונמזהו תואקסע תמלשהב עויס ןתמ 

 תורזחהו םינוקיתב עויסו םיחולשמ ןוגרא ,םימולשת .

 

 םהלש רופישו םירצומב הכימת 

,תונורתפה ,םירצומה לש לועפתהו םיעוציבה רופיש הכימת תוברל ,ונלש הכימתהו םיתורישה    
  הלועפה תא חיטבהל ידכ ,תוארתהו םיאתמה דעומב הנכותו החשוק לש םינוכדע ,תוירחאל תעגונה 

ןייע ,ףסונ עדימ תלבקל .תורישה וא ןקתהה לש תכשמתמה  ףיעסב עדימ  ףסאנש  תיטמוטוא  לע   
.HP  שומישה  ךלש יתורישב  

 

מדא תרושקתתיביטרטסיני  

 יתורישל עגונב ךמע תרושקת לוהינ HP. לולכל תויושע תיביטרטסינימדא תרושקתל תואמגוד

 תורזחה לע תועדוה ,תוירחא וא תוריש תמלשהל עגונב תרושקת ,ךלש תושקבל וא תולאשל

לע תשרדנה תרושקת-תובוגת תושיכר ,םיגוזימל םירושקה םימישי הרבח ינוכדע וא קוח יפ  

, מ .תולילש וא תוחיטב ימעט    
 

  החטבא 
  העינמו ונלש םיתורישהו םינייפאמה ,םירצומה ,טנרטניאה ירתא לש החטבאהו תומלשה לע הרימש 

 ךלש עדימה תא ןכסל הלולעש תרחא תינודז וא תילילפ תוליעפ וא תואנוה ,החטבא ימויא לש יוהיזו ,שמתשמ.

יא ונתיא םייקת רשאכ יעצמא טוקנל םגההזמו המסיס תשירד ןוגכ םיריבס םידעצ םג טוקננ ,היצקארטנ  

  םייושע ונא .ךלש םיישיאה םינותנל השיג ןתמ ינפל ךלש תוהזה רושיא ךרוצל
 ןוגכ ,םיפסונ החטבא CCTV, ונלש םייזיפה םימוקימה לע ןגהל ידכ.

 

 יקסע לועפת 

, לועפת יארשאל השקב שיגמ התא םא יארשא תוטלחה תלבק ,ךלש תוהזה תומיא ,יתרגש יקסע    
  תויושעש( תוכיא תחטבה תורטמו תווצ תרשכה ,הרבחב לוהינו חוויד ,םייקסע חותינו רקחמ עוציב 

 תוחוקלל היינפו (ונלש תוחוקלה תכימתל תוחיש תטלקה וא רוטינ לולכל .

 

  םישודיחו רקחמ 
תיפ חותינל תויוליעפ בולישו חותיפו רקחמ ילכ תועצמאב םישדח םיתורישו םינייפאמ ,םירצומ חו  

 םינותנ .

 

  םוסרפ 
םאתהב( תישיא םימאתומ םיעצבמ תקפסא  תופדעהל תויטרפהיתורישב (ךלש  HP ירתאו  

 רצומל תמוסרפ ףתוש רתאב תוארל יושע התא ,המגודל( םירחא םירחבנ םיפתוש לש טנרטניא קוויש

 רתאב הנורחאל תגצהש  HP(. יתוריש יקפס םע ךלש עדימהמ קלח ףתשל םייושע םג ונא

http://www8.hp.com/il/he/privacy/use-of-cookies.html
http://www8.hp.com/il/he/privacy/use-of-cookies.html
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  ןייע ,ףסונ עדימל .ךתוא ןיינעל תויושעש תומוסרפ גיצהל ידכ ילטיגיד קווישל תותשרו 
.Cookie יצבוק'ב  שומיש יצבוקב  

 

תויצ  קוחל   
ימרוג לש תושקבל תונעיהו ,טפשמ תיב יווצל ,תונקתל ,םילחה םיקוחל תויצ ידכ ,קוח תפיכאו לשממ    

 לעו ונלש םישמתשמה לע ,ונמצע לע ןגהל ידכ ,הכלהכ ונלש םירצומהו םיתורישה תא ליעפהל 

 תוחוקל םע תוקולחמ רותפל ידכו ונלש תוחוקלה.
 
 
 
 

בתלבט ףוסיא  םינותנה שומישהו םהב לבקל םיפסוא ונחנאש םינותנב םישמתשמ ונחנא ובש ןפואה לע ריהמ ךירדמ ת   
 ןייע .הלאכ םינותנ דוביעל יקוחה סיסבהו 

 

 םיפסוא ונחנא םינותנ וליא

 

ןפואב ךתוא ההזמש עדימ לכ םה םיישיא םינותנ תא ףוסאל םייושע ונא .ףיקע וא רישי ןפואב ךתוא תוהזל ןתינ וכותמש וא ישיא   
.HP יגיצנ םע תויצקארטניא ךלהמב וא HP  יתורישב ךלש שומישה ךרד ךלש םיישיאה םינותנה 

 

 יתורישב וא ונתיא ךלש היצקארטניאה יפואב םייולת ךממ םיפסוא ונחנאש םיישיאה םינותנה HP םהב שמתשמ התאש,

 תוירוגטק :םיאבה םינותנה תא לולכל םייושע ךא 

 

 ךילע םיפסוא ונחנאש עדימ 

 

ינותנ  תריצי  רשק   –תבותכ ,החפשמה םש ,יטרפה םשה תוברל ,םייקסע וא/ו םיישיא רשק יטרפ ףוסאל םייושע ונחנא    • 

. פסונ םימוד םינותנו ךלש ינורטקלאה ראודה תבותכ ,סקפה רפסמ ,ןופלטה רפסמ ,ראודה םי   

, ינותנ  םולשת –בויח/יארשא יסיטרכ ירפסמ תוברל ,תואנוה תעינמלו םימולשת דוביעל שורדה עדימ םיפסוא ונחנא    • 

 רחא רושק בויח עדימו החטבא דוק ירפסמ .

ינותנ  ןובשח –יתורישל תמשרנ וא תשכר ובש ןפואה ןוגכ עדימ םיפסוא ונחנא  HP, בויחה תיירוטסיה ,ךלש הקסעה  • 

 יתוריש ,הכימתהו  HP רצוי התאש ןובשחל רושקה רחא רבד לכו שמתשמ התא םהבש.

ינותנ םוקימ –יססובמ םיתוריש ליעפמ התא רשאכ יפרגואיג םוקימ ינותנ םיפסוא ונחנא -רחוב התא רשאכ וא םוקימ   • 

 ונלש טנרטניאה רתאב תויצקארטניא לוהינ תעב וא רצומה םושיר ךלהמב םוקימל רושקה עדימ קפסל .

ינותנ  ירושיא החטבא  –שרדנה המוד החטבא עדימו תואמסיסל םיזמר ,תואמסיס ,םישמתשמ יהזמ םיפסוא ונחנא   • 

.HP  תונובשחל השיגלו תומיאל 

, םינותנ  םייפרגומד  –הנידמ ,לשמל ,תוברל םימיוסמ םייפרגומד םינותנ ישילש דצ ימרוגמ םילבקמ וא םיפסוא ונחנא   • 

 רוביצל ןיינע ילעב םינותנו ,תפדעומ הפש ,ליג ,רדגמ .

תופדעה –לש םיתורישל םירושקה ךלש ןיינעה ימוחתו תופדעהה תודוא עדימ םיפסוא ונחנא  HP (ונל רפסמ התאשכ םג  • 

 תרושקת ונתיאמ לבקל ףידעמ התא ובש ןפואלו (ךילע ונלש עדיהמ םתוא םיקיסמ ונחנאשכ םגו םהמ .

ינותנ  הידמ תיתרבח –תויתרבחה תותשרה םע עדימ ףתשל ךל ורשפאיש תיתרבח הידמ ינייפאמ קפסל םייושע ונחנא   •  
 ףותיש וא ףוסיאל ליבוהל לולע הלא םינייפאמב ךלש שומישה .םינוש תיתרבח הידמ ירתאב היצקארטניא ונתיא םייקלו ךלש

 הידמה ירתאב תויטרפה תורדגה תאו תויטרפה תוינידמ תא ןוחבל ךתוא םידדועמ ונא .ןייפאמל םאתהב ,ךיתודוא עדימ לש

. לא םירתאש עדימה גוס והמ ןיבמ התאש חיטבהל ידכ שמתשמ התא םהבש תיתרבחה םיפתשמו וב םישמתשמ ,םיפסוא ה    
, ינותנ ףוג םינותנו םיירטמויב – הבוגה ןוגכ ,ךפוג יבגל עדימ ונל קפסל יושע התא ,ונלש םירצומב שמתשמ התאשכ    • 

.) סופד וא ,לקשמה ,םירצומ עבצא תעיבט ןוגכ( ירטמויב עדימ ףוסאל םייושע ונלש םירצומהמ קלח ,ךתושרב .ךלש הכילהה   

עדימ ההזמ ידוחיי רחא  –לש םיירודיס םירפסמ תוללוכ ךממ םיפסוא ונחנאש רחא ידוחיי עדימל תואמגוד    •  
, םינפ היצקארטניא םייקמ התאשכ קפסמ התאש עדימ ףסונ-לא-ונלש תורישה יזכרמ םע ראודב וא ןופלטב ,טנרטניאב ,םינפ  

 עדימ וא ,תויורחת וא תוחוקל ירקסל ךלש תובושתה ,םירחאה תוחוקלה תכימת יצורע וא ונלש תינכטה הכימתה םייושע ונא

, שהל ידכוידיימ יארשאל השקב שיגמ התא םא .ךלש תוינפל בי  HP יתוריש תקפסאל עייסל ידכ ונל תקפיסש עדימו 
לע קפנוהש תוהז רפסמ ,תרוכשמ ןוגכ םיפסונ םיישיא םינותנ קפסל ךממ שקבל-יסנניפ/קנב ןובשח יטרפ ,הלשממה ידי  

 יארשאל תואכז אדוול ידכו תומיא תורטמל (יארשא חוויד תויונכוסמ ,המגודל( ףסונ .
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מושייוימדמ םי -תואיצמ  HP Gaming ןוגכ ,םימיוסמ HP  יתורישש ןכתיי – HP ףוסיא םינותנ םימיוסמ  יתורישל   • 

נותנ יגוס לש ףוסיא םיכירצמתוריש תודוא ףסונ עדימל .תוידוחיי תונוכת לש תוילנויצקנופ ךרוצל םיפסונ םי  HPץחל   

., ןאכ םיוסמ  

 

HP יתורישב ךלש שומישה לע תיטמוטוא ףסאנש עדימ 

 

ינותנ שומיש רצומב  –ויהש הספדה ירמוח ,הספדה בצמ ,וספדוהש םידומע ןוגכ ,רצומב שומיש ינותנ םיפסוא ונחנא    • Adobe 

,Excel ,Word הספדהל שמישש םושייה ,(המודכו(   ,.jpg ,.pdf) וא םיקרוס  ספדוהש ץבוק גוס ,רנוט וא ויד גתומ ,שומישב  

בצמו שומישו ןמז תמתוח ,ץבוקה לדוג ,(המודכו ונניא .תספדמה לש םירחא םילכתמ םירמוח לש  Photoshop  
. לע םיגצומ תויהל םייושעש והשלכ עדימ וא ץבוק לש ןכותה תא םיפסוא תומכ ,החשוקה ,הלעפהה תכרעמ-םושיי ידי  

את,ןפדפדה תסרג ,ןקתהה רוציי ךיר •  ינותנ ןקתה  – מ םיפסוא ונחנא  ןוגכ ,ךלש ןקתהה וא/ו תספדמה ,בשחמה לע עדי   
, ךיראת ,םגדה רפסמ ,ןמזה רוזא ,הפשה ,רוזאה ,ןורכיזה ןקתהה ליג ,הנושאר הלעפה     

 רצומל םאתהב הנתשמה ףסונ ינכט עדימו םוסרפ יהזמ ,םיידוחיי ןקתה יהזמ ,תוירחאה בצמ ,רוביח תאיצי ,ןקתהה ןרצי םינותנ.

העדוהו •  ינותנ םושיי –עדימ םיפסוא ונחנא  ימושייל רושקה  HP, ףותישל תויורשפא ,הנכות תואסרג ,הפש ,םוקימ ןוגכ  HP- ו 

 ישילשה דצה ןיב םינותנ ףותיש ןכתי ,םיישילש םידדצמ תויגולונכט םיבלשמ ונא םהבש םירקמב .ןוכדע יטרפו 

  םושייה תמרב קפוסת המיאתמ .
ינותנ  םיעוציב   –הנכותה ,החשוקה ,ןקתהה לש הרמוחה לש םידרפנ םיביכר לש םיעוציבל עגונה עדימ םיפסוא ונא   • 

 םילשכו םייתביבס םיאנת ,דבעמה לש םיעוציבלו ןורכיזל רושקה עדימ תוללוכ םיפסוא ונחנאש םינותנל תואמגוד .םימושייהו 

יד סלפמ" תרהזא ןוגכ תוארתה ,םינייפאמ ,הספדה יעוריא ,תוכרעמב תרש ,הקירס ,סקפ ,םוליצ יסיטרכב שומישל ,"ךומנ ו   
 ןקתהל םאתהב הנתשמש ףסונ ינכט עדימו ץבושמ טנרטניא .

ינותנ  השילג רתאב טנרטניא  –לש םימושייהו טנרטניאה ירתאב ךלש תוליעפהו םירוקיבה לע עדימ םיפסוא ונחנא   • 

לע םילעפומה" טנרטניא ירתאב וא-,ונמעטמ תרחא הרבח "ידי ומע םייקמו גיצמ התאש (תמוסרפ לכו( ןכותה תוברל  ,HP 

  םירושיקה ,גיצמ התאש םיפדה ןוגכ( תוציחלה םרז לש רחא הלועפ ןפואו תעגה ונממש טנרטניאה רתא תבותכ ,היצקארטניא 
םהילעש יצבוק תועצמאב ףסאנ עדימהמ קלח .(ךלש תוינקה לסל תפסוה םיטירפ וליא וא ץחול התא   Cookie, תומולא  

 יצבוק'ב ןייע ,ףסונ עדימל .תומוד תויגולונכטו םיעבטומ טנרטניא ירושיק ,טנרטניא Cookie תמוסרפ תויורשפאו '.

םינותנ םיימינונא  םייפרצמ  –ינונא עדימ וא םירקסל תוימינונא תובושת םיפסוא ונא שומישה ןפוא תודוא יפרצמ ימ   • 

 HP. תודשב םיהזמ תודש תפלחה וא יוהיזה לוטיב לש ךילהת םיעצבמ ונא םימיוסמ םירקמב ,ונלש לועפתהמ קלחכ

 יתורישב 

 ריבס אלל הנימזה היגולונכטה םע הלא םינותנב שומישה תועצמאב ךלש יוהיזה תא ךופהל ידכ ךלש םינותנב םימודמ .

 

," ע תעל ."בוקעת לא" ינייפאמ םיבלשמ טנרטניאה ינפדפדמ קלח :בלבוקעת לא" תושקבב לופיטל היישעת ןקת םייק אל ,הת  
 םיש .הלא םינפדפדמ תורתוכל וא "בוקעת לא" תושקבל וביגי אל ונלש טנרטניאה ירתאש ןכתיי ,התע תעל ךכיפלו 

 

 ישילש דצ תורוקממ עדימ 

 

 םיאבה םיישילשה םידדצהמ םינותנ םיפסוא ונא :

 

לבקת •    ירחוס םינותנ, תותשר הידמ תיתרבח תותשרו םוסרפ  –תבותכ ,תבותכ ,םש ןוגכ ירחסמ ןפואב םינימזה םינותנ   

,תופדעה ,ינורטקלא ראוד תיתרבח הידמרשאכ ופסאיי םיישיא םינותנש ןכתיי ,המגודל .םימיוסמ םייפרגומד םינותנו ןיינע ימוחת   

ךלש תיתרבחה .תיתרבח הידמל תוסינכ ךרד םימושייל השיג )ושייל הסינכ ,רמולכ תועצמאב ונלש םימ Facebook ירושיא וא  

םירחא .(תשרה ןובשח לש תויטרפה תורדגהב םייולת תויהל םייושע םילבקמ ונחנאש םייסיסבה םיטרפה    
םיפתושה לש  HP – יתוריש תא שכור התא םא HP לש ףתושמ HP, השיכרה תודוא םיוסמ עדימ לבקל םייושע ונא  • 

.Cookie  יצבוקמ םינותנו תונבות לבקנש ןכתיי ,ןכ ומכ .הז ףתושמ ךלש 

תעינמ  תואנוה וא  תויונכוס חוויד יארשא  –תועגונה תוטלחהל רשקבו תואנוה עונמל ידכ ופסאנש םינותנ   • 
 יארשאל .

תוחוקלה  םייקסעה  לש  HP – יתוריש קפסל ידכ HP םייקסעה רשקה תריצי ינותנש ןכתיי ,תינוגרא המרב םימיוסמ  • 
-IT ךלש(. לע-ה תקלחמב רבח ןוגכ( ךלש ןוגראב וא קסעב ךכל התצקוהש תושי ידי  HP-ל וקפוסי ךלש 

יקפס םיחותינ  )Analytics( – םינותנ וא םייפרצמ םינותנ ןוגכ ,םיישיא םניאש םינותנ םג םילבקמ ונא  •  
 תקפסאב םיחמתמש תורבחו םיפתוש ללוכ ישילש דצ תורוקממ ,יוהיז לוטיב לש ךילהת ורבעש ליפורפ ינותנ/םייפרגומד

 תורישכ הנכותו םיחותינ ,םיינוגרא םינותנ .
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לע תמדקתמ חוקל תייווח עיצהל ידכו םינותנה קויד תא חיטבהל ידכ-םימאתומש תומוסרפו קוויש ,ןכות ,םיתוריש תקפסא ידי   

 םיטרופמה םינושה תורוקמהמ םיפסוא ונאש עדימה תא םימיוסמ םירקמב םיבלשמ וא םירשקמ ונא ,רתוי הבוט הרוצב תישיא
רפה תא םיוושמ ונא ,המגודל .ךממ תורישי םיפסוא ונאש עדימה םע ליעלםע םיירחסמ תורוקממ ולבקתהש םייפרגואיגה םיט  

לע הפסאנש-ןוגכ ידוחיי ההזמ ךרד םג רשוקי עדימש ןכתיי .ךלש יללכה יפרגואיגה רוזאה והמ קיסהל ידכ ונלש ידי   IP-ה 

 ץבוק  Cookie תבותכ .ןובשח רפסמ וא

 

תותואנ תוקידב עצבל ידכ עדימ םיגישמ ונא ,ץוחנ רבדה תושירדל תויצל ונלש תינכותהמ קלחכ םייקסע רשק ישנא לש  
 רשאכ .תותיחש תעינמל תועגונה 

 

 םינותנ קפסל אלש רחבת םא 

 

 לכונ אל םימיוסמ םירקמב ,עדימה תא ףתשל אלש רחבת םא ,םלוא ,םישקבמ ונחנאש םיישיאה םינותנה תא ףתשל ביוחמ ךניא
. דחוימ םינייפאמל וא םימיוסמ םי ךל תויהל תויושעש תולאשל תוליעיב ביגהל לכונ א  ,HP  יתוריש תא ךל קפסל 

 

 םידלי לש תויטרפ

 

לע רדגומש יפכ( םידלימ םינותנ עדומב תפסוא אל -המכסה תלבק אלל (ימוקמה קוחה יפ   HP .בחרה רוביצל ודעונ HP 

 יתוריש .קוחה יפל םירתומ םתויה וא ,םהלש םיסופורטופאהמ וא םירוההמ שארמ 

 

 םתוא םירמשמו ךלש םינותנה תחטבא לע םירמוש ונא דציכ

 

 םילהנב םישמתשמ ונא ,ךלש עדימב תואנ שומיש חיטבהל ידכו ,עדימ תפישח וא שומיש ,תישרומ יתלב השיג ,ןדבוא עונמל ידכ רתומ 

לע תרמוש וא שרדנש יפכ םינותנה   HP . זיפםידבעמו םיפסוא ונאש עדימה לכ לע הרימשל םימיאתמ םיילוהינו םיינכט ,םיי    
. לע -תימיטיגל תיקסע הרטמ םינותנל שי דוע לכו קוח יפ  

 

 (ידכ החטבאל םיפסונ םילהנו תויגולונכט ןווגמב םישמתשמ ונא ,יסנניפ עדימ ןוגכ שיגר עדימ לש ןוסחא וא הרבעה ,ףוסיא תעב ןוגכ 

 דחוימב ידוס עדימ םירדשמ ונאשכ .םישרומ יתלב הפישח וא שומיש ,השיג ינפמ ךלש םיישיאה םינותנה לע הנגהב עייסל רתוי 

 תומדקתמה תואסרגה ןוגכ ,הנפצה יעצמאב שומישה תועצמאב וילע םינגמ ונא ,טנרטניאב (המסיס וא יארשא סיטרכ רפסמ 

.)TLS( Transport Layer Security לוקוטורפ לש 

 

 הנגמה החטבא לש תפסונ המר ונל קפסמ הז תוריש .תואנוה לוהינל תוריש לע םייונמ םג ונא ,תמא ןמזב םימולשת דוביעמ
 קלחכ .ףנעב םילבוקמה םינקתל םאתהב ךלש םייפסכה םינותנה לע תרמושו יארשא יסיטרכב תואנוה ינפמ 

 

 תא ךל קפסל ידכ שרדנה לככ בר ןמז ךשמב ךלש םיישיאה םינותנה תא םירמוש ונא HP Services, תויקוח תויקסע תורטמל

  הרימשה תופוקת .םיכוסכס ןורתפלו ונלש תויטפשמה תויובייחתהל תויצ ,םינותנ תוחנומ תויקסע תוטלחה תריצי ןוגכ ,תוינויחו 
.HP  לע תטלשנו המושרה גוסל םאתהב תונתשמ-לש תומושרה תרימש תוינידמ ידי  HP  לש תויקסע תומושר רובע 

 

 ימוקמה קוחל םאתהבו תוליעפ ןהש ןמז לכ תורמשנ םיקפסו תוחוקל םע תואקסעל תורושקה תומושר תוללוכה תויקסע תומושר .

 

 תויזיפ תומושרו ,ןתוא רזחשל היהי ןתינ אלש חיטבהל ידכ תותימצל תוקחמנ תוינורטקלא תומושר ,הרימשה תפוקת םויס רחאל
.) הדמשה ,המגודל( ןתוא רזחשל רשפאמ אלש ןפואב תודמשומ לע -הסירג ידי   

 

 לע רומשל םיאשר ונא ,ןכ םא אלא ,רתוי ךתוא ההזי אל אוהש ךכ ךלש םיישיאה םינותנה תא קחומ וא קחמנ ונא ,שקבמ התא םא
 יקוח ןפואב ביוחמ תויהל וא םיוסמ ישיא עדימ .



 םינותנ םיפתשמ ונחנא דציכ

 

: יובייחתה שי רשאכ קר ,יטנוולר רבדה רשאכ ,ןכו ,תואבה םיכרדב קר ךלש םיישיאה םינותנה תא ףתשנ ונא תומיאתמ תויזוח תו   

 

HP  תורבח םע ףותיש 

 

 תויושיל ךלש םיישיאה םינותנה תא ריבעהל םייושע ונא HP תרהצהב תועיפומה תורטמל םלועה יבחר לכבו ב"הראב תורחא

APEC Cross Border Privacy  ונלש תופתתשההמ קלחכו םיחטבואמ ךלש םיישיאה םינותנהש אדוול ידכ .וז תויטרפ תוינכותב  
' )Privacy Shield(, תויושי HP תושירדל תייצל הזוחב תוביוחמ ו'ןגמ תויטרפ  )BCR( יללכ הרבח  םיבייחמ  ,Rules 

נלש םיחנמה םיווקה ,ןכ לע רתי .ונלש תויטרפהידבועל םירסמנ תויטרפ אשונב ו HP הבוחה תרשכהמ קלחכ יתנש סיסב לע   
.'HP- ב הרשוי' ,ונלש 

 

HP  לש תויטרפה תרהצה תא לבקל םיכסמ התא רשאכ ,תולח ןניא ליעל וניוצש תוימואלניבה תויטרפה תוינכות םהבש תומוקמב 

,תוריש וא רצומ םושיר תעב תרבעהל םיכסמ התא ,רחא ןפואב ךלש םיישיאה םינותנה תא ונל קפסמ התא רשאכ וא ןובשח תריצי   

.HP  לש תילבולגה תויושיה תשר יבחרב ךלש םיישיאה םינותנה 

 

 םיפתושו תוריש יקפס םע ףותיש

 

 וא תורישה יקפס .ונמעטמ ונלש יקסעה לועפתה לש םינוש םיטביהב ךומתל וא להנל ידכ םיפתוש וא תוריש יקפס םיקיסעמ ונא

םימקוממ תויהל םייושע הלאה םיפתושה לש,םלועב םירחא םימוקימב וא ב"הראב   יסיטרכ דוביע ןוגכ םיתוריש קפסל םייושעו  

 תישיא המאתה ,םירצומ תקפסא ,תונמזה שומימ ,ונמעטמ הריכמ תונויסינ ,תוחוקל תכימת ,תואנוה לוהינ יתורישו יארשא הרזע

ל( קווישו םוסרפ תויוליעפ ,ןכות לכ לע ןגהליתוריש ,(תישיא םאתומו ילטיגיד םוסרפ תובר  IT, םינותנ חוריא ,ל"אוד תוריש יקפס ,  

לע םישרדנ ונלש םיפתושהו תורישה יקפס-הזוח יפ  .HP  לש טנרטניאה ירתאב הכימת וא לוהינו תובוח תייבג ,היח םיתורישה 

 עוציב טעמל איהש הרטמ לכל םיישיאה םינותנב שמתשהל םהילע רסאנו ונתיאמ םילבקמ םהש םיישיאה םינותנה 

.HP הל םאתהב לש תויחנ  

 

 םימסרפמ םע רחא עדימ ףותיש 

 

 םירחא תוריש יקפסו תומוסרפ תבצהב עויסל תורבח ,םוסרפה תותשר ללוכ( םוסרפ יפתושל ךילע עדימ ריבעהל םייושע ונא

 ןיינעה ימוחת לע םיססובמה תומוסרפו ןכות ךל חולשלו ךלש םינקתהה תא תוהזל םייושע םהש ךכ ,(שמתשהל םייושע םה םהבש
םיקפסה .תנפצומ הרוצב רחא ההזמ וא ןקתה ההזמ ,ל"אודה תבותכ ,ראודה תבותכ ,ךמש תא לולכל יושע עדימה .ךלש םייושע   

 ןוגכ ,ףסונ עדימ ךממ ףוסאל םייושע הלא םיקפס .יוהיז לוטיב לש ךילהת הרבעש הרוצב וא תעטוקמ הרוצב עדימה תא דבעל

ךלש הלעפהה תכרעמ וא ןפדפדה תודוא עדימו ךלשתורחא תורבחמ עדימ םע ךיתודוא עדימ בלשל םייושעו ,  IP-ה תבותכ 
.Cookie יצבוק'ב ןייע ,ףסונ עדימל .םיפתתשמ ונחנא םהבש םינותנ ףותישל םיביטרפואוקב  שומיש יצבוקב  

 
 
 
 

ףותיש םירחא ישילש דצ ימרוג םע   

 

 תייבגל תויונכוס (ב( ;תואנוה תעינמו יארשאל תואכז תקידבל תויונכוס (א( :םע ךלש םיישיאה םינותנה תא ףתשל םג םייושע ונא

Care תוליבח ,המגודל( ונכרד חוטיב תסילופ תשכר םא ,חוטיב יקפס (ג( וא ;(וניפלכ שיש וערפנ םרטש תובוח רובע( תובוח 
םאתהב ולהוני הלא םיישיא םינותנ ,תורחאה תורבחל םיישיא םינותנ קפסל רחבת םאתורבח לש תויטרפה תוינידמל    .)Pack 

.HP לש תויטרפה ילהנמו תויטרפה תוינידממ הנוש תויהל היושע רשא ,הלא 

 

 הרבח תואקסע 

 

, HP וא גזמל ,תונקל ,רוכמל טילחת תויושעםירחא םייקסע םימעטמ וא םייגטרטסא םימעטמ ,ןתרגסמבש תוביסנ םייקתהל   

ינוגרא םייוניש סינכהל ךלש םיישיאה םינותנה תא ריבענ וא ףושחנש ןכתיי ,הז גוסמ תואקסעב .תרחא ךרד לכב םיקסעב םי   

http://www.cbprs.org/
https://www.privacyshield.gov/
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/binding-corporate-rules/index_en.htm
http://www.cbprs.org/
https://www8.hp.com/il/he/privacy/use-of-cookies.html
https://www8.hp.com/il/he/privacy/use-of-cookies.html


 
 ךלש םיישיאה םינותנל תמלוה הנגה אוצמל םיגהונ ונא .םירכוממ םיישיא םינותנ לבקנש וא םיישממ וא םיילאיצנטופ םישכורל

 הז גוסמ תואקסעב .

 

וחל תויצק  

 

 תוכמסומ עדימ תושקבל ביגהל (א( :םיביוחמ ונאש ,בל םותב ,םירובס היהנשכ ךלש םיישיאה םינותנה תא ףתשל םג םייושע ונא

 וא ימואל ןוחטיב לש תושירדב דומעל ידכ ללוכ ,תורחא תוירוביצ תויוכמסו טפשמ יתב ,םירוטלוגר ,קוחה תפיכאל תויושר לש

מ תיב וצ וא ןידל הנמזה ,הנקת ,קוח לש תושירדב דומעל (ב( ;קוחה תפיכא לש תורחא תושירדבימויא רוקחל (ג( ;םהשלכ טפש  
 לש םיסכנהו תויוכזה לע ןגהל/ףוכאל (ד( ;םתעינמב עייסלו תרחא תינודז וא תילילפ תוליעפ וא האנוה HP תורבח לש וא

ה תוחיטבה לע וא תויוכזה לע ןגהל (ה( ואלש תישיא HP, החטבא לש המוחתב םיאצמנש ישילש דצ ימרוגו ונלש םידבועה,  

 HP הלש תבה .לחה קוחה תושירדל םאתהבו םישרומ םה רשאכ הינקתמב םישמתשמ וא;

 

 םיראותמה םיישיאה םינותנה תא ףוסאל םיישילש םידדצל םיריתמ ונא .םיישילש םידדצל םיישיא םינותנ רוכמנ אלו ,אל ונחנא
םיתורישה תועצמאב ליעלתויקסע תורטמל םיישילש םידדצ םע םיישיא םינותנ ףתשלו ונלש ללוכ ,וז תויטרפ תרהצהב ראותמכ   

 םירתאבו ןמז ךרואל םישמתשמה לש תנווקמה תוליעפה לע םיססובמה םירחא תומוקמבו ונלש םיתורישב םוסרפ קפסל קר אל
,םינוש ךא .וז תויטרפ תרהצהב תוסוכמ ןניא הלא םיישילש םידדצ לש עדימה תוטיש םיתוריש    

 

. ב ןייע תלבט ףוסיא םינותנה שומישהו םהבימ םעו ךלש םינותנה תא םיפתשמ ונא ובש ןפואה לש הריהמ הריקסל   

 

HP לש תרושקת 

 

יונמ תלבק יבגל ךלש תוריחבה תא תונשל וא רידגהל ךתורשפאבתוטיש תועצמאב וא םינותנה ףוסיא תדוקנב תיללכ תרושקת וא    
 םיזוח ,תונמזה תמלשה להנל איה תירקיעה התרטמש תרושקת לע תולח ןניא הלא תויורשפא .אבה ףיעסב תוטרופמה ,תורחא,

רהזא ,הכימתרחאמ ,תואקסע לע תורחא תועדוה וא תורחא תוילהנמ תועדוה ,ןקתה ילהנמל םינוכדע ,רצומל עגונב תוחיטב תו  
 העבטמ תימוסרפ הניא הלא תועדוה לש תירקיעה תילכתהש .

 

 םייונמל תרושקתו תיקוויש תרושקת

 

 לש תיקווישה תרושקתה וא HP תרסמנ וזה תרושקתה דציכ רוחבל ךתורשפאבו ,הכימת וא/ו ,םיתוריש ,םירצומ לע עדימ תקפסמ -

ךרד וא סקפב ,ןופלטב ,ינורטקלא ראודב ,ראודב ,לשמל  םירצומ לע עדימ לולכל היושע תיקוויש תרושקת .דיינ רישכמ  

 תוריקסב וא םיקווש רקחמב תופתתשהל תונמזה וא דקוממ םוסרפ ,תישיא םאתומ ןכות ,תודחוימ תועצה ,םישדח םיתוריש 

. ת לבקל תמכסהש וא שרופמב תשקיבש ןכתייש המודכו הנכות ינוכדע ,ל"אודב עדימ ינולע תללוכ םייונמל תרושקת .תומיא  

 

 תואבה תוטישהמ תחא תועצמאב וזה תיללכה תרושקתה תא לבקל קיספהל שקבל ךתורשפאב :

 

 • יונמל העדוה לכב תועיפומה תוארוהל םאתהב לעפ וא ,ינורטקלא ראודב "יונמ לטב" וא "ןיינועמ אל" רושיקב רחב
  ל"אודב ךילא תחלשנש .

"END" וא (קספה) "STOP"  םידיינ םינופלטל תוחלשנש תועדוהל המשרהה לוטיבל םילימה םע העדוהל הנע,  • 
  (םויס (.

 

לע ינורטקלא ראוד תועדוהב ,טנרטניא תומולא ןוגכ ,םינותנ ףוסיאל םייטמוטוא םילכ תיבשהל ךתורשפאב ,תאז-תוענמיה ידי  

םאתהב הנתשמ הז ןייפאמ םע התא הבש ינורטקלאה ראודה תנכותל ) HP-מ לבקמ התאש תועדוהב תולולכה תונומתה תדרוהמ 
יא תיבשת דימת אל וז הלועפש ןכתיי ,תאז םע .(ךלש בשחמב שמתשמ ואתולוכי לשב ינורטקלאה ראודה תעדוהב םינותנ ףוס  

לע קפוסמה עדימב ןייע ,הז אשונב ףסונ עדימ תלבקל .ינורטקלאה ראודה תנכות לש תויפיצפס -ינורטקלאה ראודה תנכות ידי    
 ךלש תורישה קפס .

http://www8.hp.com/il/he/pdf/privacy/HP_Privacy_Matrix.pdf


 יצבוק Cookie תמוסרפ תויורשפאו

 

.Cookie יצבוקל תופדעהה זכרמ ךרד םינותנ ףוסיאל םירחא םייטמוטוא םילכו Cookie יצבוק תרדגהל תויורשפא ךל העיצמ 

HP  תויורשפאו תמוסרפ'.תונשל לכות  Cookie לע ףסונ עדימ לבקל יצבוק רבדב הרהצה'ב הלא םילכב ונלש שומישה ןפוא  

 יצבוקל תופדעהה זכרמ'ב ךלש תופדעהה תא Cookie'. לכות

 

 ונתיא רשק תריציו ךלש תויוכזה שומימ

 

 ולש דוביעל עגונב רבסה שקבלו ךיתודוא םירמוש ונחנאש וא ונל תקפיסש ישיא ןותנ לכ לש קתוע ונתיאמ שקבל תוכז ךל שי.
עב תקנעהש המכסה לכ לטבל תוכז ךל שי ,ףסונב יפה ,הלבגה ,ןוקית שקבל וא רבםינותנה לש הקיחמ וא םיימינונאל םינותנ תכ  

לע האירקל ןתינה הנבומ טמרופב הזוחל רשקב וא המכסהב תקפיסש םיישיאה םינותנה תא לבקלו ;ךלש םיישיאה -מ ידיהנוכ   
 םינותנ לע חקפמה רחא םרוגל הלאה םינותנה תא ריבעהל ונתיאמ שקבלו .

 

ב םישמתשמ ונחנא רשאכ טרפב ,תומיוסמ תוביסנב ךלש םיישיאה םינותנה לש דוביעל דגנתהל תוכז םג ךל שי רושקה ךרוצל ךלש םינותנ  

ב האר .קוויש ליפורפ רוציל ידכ וא רישי קוויש ףיעס  תרושקתה לש HP לכב ךיתויוכז תא שממל דציכ תויחנה תלבקל  

. קתלםייונמו קוויש יאשונב תורוש  

 

 םירקמב .ךלש ןקתהה ינותנ ףוסיאב טולשל ךתורשפאב ,וז תויטרפ תרהצה יפל ךתושרל תודמועה תויטרפה תורקבל ףסונב לש
 תינויחה תוילנויצקנופה תא ךל קפסל הרטמב םידבועמו םיפסאנ (םיצבק לש ןכות אלל( רצומב שומישה ינותנ ,םימיוסמ ךמצעב

נרטניאה ךרד רחא תוריש ואןקתהה ינותנ ףוסיאב טולשל ךתורשפאב .ט  Instant Ink ,קוחרמ הספדה ןוגכ ,HP  תוריש 

 ןקתהה לש תופדעההו תורדגהה ךותמ. HP שומיש ינותנ .הליעפה ךתופתתשה אלל ךלש םינותנה ףוסיא תורדגה תא הנשת אל

 יתוריש תקפסאל םיינויח רצומב םימיוסמ HP לש תוילנויצקנופה לע וא םתונימז לע עיפשהל הלולע םינותנה ףוסיא תתבשהו

 עויסל קוקז התא םא .רישי קוויש תורטמל ודבועי אל הז גוסמ תינויח תוילנויצקנופ שומימ ךרוצל ופסאנש םינותנ .הלא
  םיתוריש 

.HP לש תוחוקלה תכימתל הנפ ,ךלש םינותנה ףוסיא תורדגה תמאתהב 

 

ךתשקבל תונעיה םא לשמל ,תולבגומ תויהל תויושע הלאה תויוכזה ,םימיוסמ םירקמבםדא לע םיישיא םינותנ תפישחל םורגת   

. לע רומשל םישרדנ ונאש עדימ קוחמל ונתיאמ שקבת םא וא רחא -רומשל ימיטיגלו ענכשמ סרטניא ונל שיש וא קוח יפ  

 

-HP Services תויושע וכזה תלעפה ךרוצל ךדגנ הלפנב תונימזה תונוכתהו תוילנויצקנופהמ קלחש תורמל ,ךלש תוריחבהו תוי  

 אל .קפוסש ךרעל סחייתמ םיתורישב לדבה לכ .ךרובע הנימז תויהל תורשפא דוע ךל ןיאש וא תונתשהל

 

 וא ךלש םינותנב שומישהו ףוסיאה ,ונלש תויטרפה תרהצהל עגונב תוששח וא תולאש ךל שי םא וא ,ךיתויוכז תא שממל ידכ

הנגהל לע םינותנונילא בותכל וא   HP  םע רשק רוציל לכות ,םיימוקמה תויטרפה יקוח לש תירשפא להנמה ריכבה  לש  
 הרפה :ןלהל המיאתמה תבותכל 

 

 יפוריאה דוחיאה וקיסקמ םלועה ראש 

HP Inc. HP Inc. HP France SAS 

Global Legal Affairs Global Legal Affairs Global Legal Affairs 

ATTN: Privacy Office ATTN: Privacy Office 14 rue de la Verrerie 

1501 Page Mill Road Av. Vasco de Quiroga #2999 CS 40012 – 92197 

Palo Alto, California 94304 Col. Santa Fe Peña Blanca Meudon cedex 

USA Del. Alvaro Obregon France 

 C.P. 01210 México D.F.   
 

 

 . לכ תרושקתה  לפוטת תוידוסב םע תלבק תרושקתה  םכלש, גיצנה  ונלש רוצי  ךמע רשק  ןמזב ריבס ידכ ביגהל ךיתולאשל  וא

http://www8.hp.com/il/he/privacy/use-of-cookies.html
http://www8.hp.com/il/he/privacy/use-of-cookies.html
http://www8.hp.com/us/en/privacy/ww-privacy-form.html
http://www8.hp.com/us/en/privacy/ww-privacy-form.html
http://www8.hp.com/us/en/privacy/ww-privacy-form.html


 
 ךיתוגאדל. םירקמב םימיוסמ, ונא םייושע שקבל  עדימ ףסונ לע תנמ תמאל תא ךתוהז. תלבקל עדימ ףסונ  תודוא ךילהת

 תומיאה , ץחל ןאכ ונא םילדתשמ חיטבהל יכ ךיתוגאד ורתפיי ןפואב ןמזותמ םיאתמו.

 

 םא ןיא ונתורשפאב  לפטל  תויגוסב תודירטמש ךתוא, שי ךל תוכז רוציל רשק םע תושר תחקפמה לע תויטרפ םינותנה הנידמב
 הבש התא רג  וא דבוע, וא םוקמב ובש התא רובס יקוחש הנגהה לע םינותנ ורפוה וא שקבל  יופיש  ךרד יתב טפשמה. תולאשל ,

BCR-וא םושייב לש יללכ ה APEC CBPRיללכב ,EU-US Privacy Shield -תונולת םירושקה תופתתשהל ךלש ב 
 לש HP, ארק לע תורבעה םינותנה תוימואלניבה ונלש. תוששח  וא

 

 םייוניש תרהצהב תויטרפה ונלש

 

 םא  הנשנ תא  תרהצה  תויטרפה  ונלש, ונחנא  םסרפנ  תא הרהצהה  תנקותמה  ןאכ , ףוריצב ךיראת ןוכדע ןורחא. םא  עצבנ  םייוניש 

 םייתועמשמ  תרהצהב תויטרפה  ונלש רשא ונשי  ןפואב יתוהמ  תא ילהנ תויטרפה  ונלש, ןכתיי  עידונש ךל םג םיעצמאב םירחא,

 ןוגכ  תחילש אוד "ל  וא םוסרפ העדוה רתאב הרבחה ונלש ו/וא  יפדב הידמה תיתרבחה ינפל םייונישהש וסנכיי םפקותל.

 

 ךיראת םוסרפ:.2020 ביולי 

 

 ןויכרא  תוינידמ תויטרפ תמדוק
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