הודעת פרטיות
עודכן לאחרונה בינואר 2018
אנו רואים חשיבות ביכולת שלנו לספק לכם מידע באמצעות יצירת הקשר עימנו ,בין אם מדובר בקשר
פנים אל פנים או באמצעות הפלטפורמות הדיגיטליות שלנו )כמו היישומים לנייד ואתרי האינטרנט(,
או באחת הדרכים האחרות שתוכלו לבחור כדי ליצור עימנו קשר.
הודעת פרטיות זו מסבירה כיצד חברת  GlaxoSmithKlineוקבוצת החברות שלה )"" ,"GSKאנו",
"אותנו" ו"-שלנו"( אוספות ,משתמשות ומשתפות מידע אישי שקשור אליכם ,שאתם מוסרים לנו או
שאנו משיגים או מפיקים בדרך אחרת .אנא הקדישו רגע לעיון בהודעת הפרטיות הזו ,ובמקרה של
שאלות אל תהססו ליצור קשר באמצעות אחת מהשיטות המפורטות תחת הכותרת "פרטי יצירת קשר
עם  "GSKבהמשך.
אנו עשויים לשנות את הודעת הפרטיות הזו מעת לעת .אנו ממליצים לבדוק את הודעת הפרטיות
מעת לעת.
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 .1איזה מידע אישי אנו אוספים ,ומאיפה אנו מקבלים אותו?
אנשי מקצוע בתחום הבריאות
אם הנכם אנשי מקצוע בתחום הבריאות המקיימים עימנו קשרים במסגרת תפקידכם המקצועי,
המידע האישי שאנו אוספים אודותיכם כולל את הבאים:
• שמכם;
• כתובת דוא"ל וכתובת למשלוח דואר;
• מספר טלפון;
• תאריך לידה ,גיל;
• מין;
• העדפות ליצירת קשר;
• שפה;
• פרטים מקצועיים )כגון השכלתכם ,עיסוק  /משרה  /תפקיד ,בית חולים ,התמחות
רפואית ומספר עוסק בתחום רפואי או מספר מזהה ממשלתי(;

•
•
•
•
•

מידע מסוים מחשבון המדיה החברתית ,אם בחרתם לחבר את חשבון המדיה
החברתית שלכם לחשבון ה;GSK-
נתוני פעילות ,כגון האם דוא"ל ששלחנו לכם נפתח ,או אם קיבלתם הזמנה לסמינר
מקוון;
מידע מהביקורים שלכם באתרי האינטרנט שלנו ,כולל סוג הדפדפן ומערכת
ההפעלה שבהם אתם משתמשים ,זמני גישה ,דפים שהוצגו ,כתובות URL
שנלחצו ,כתובת ה IP -שלכם והדף שבו ביקרתם לפני הניווט לאתרים שלנו;
מידע על המכשיר ,כולל מזהה המכשיר הייחודי ,מודל החומרה ,מערכת ההפעלה
והגירסה ,ומידע על הרשת הסלולרית; וכן
התשובות שלכם לכל סקר שבחרתם להשתתף בו ,כולל תגובות על סקרים
הקשורים למחלות או לעיסוק המקצועי )כגון הערכת מספר החולים שאתם רואים
שיש להם מצב מסוים(.

הציבור הרחב
אם אתם אנשים מהציבור הרחב ,המידע האישי שאנו אוספים אודותיכם כולל את הבאים:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

שמכם;
כתובת דוא"ל וכתובת למשלוח דואר;
מספר טלפון;
תאריך לידה ,גיל;
מין;
מיקוד  /קוד אזורי;
נתוני פעילות ,כגון האם דוא"ל ששלחנו לכם נפתח;
מידע מהביקורים שלכם באתרי האינטרנט שלנו ,כולל סוג הדפדפן ומערכת
ההפעלה שבהם אתם משתמשים ,זמני גישה ,דפים שהוצגו ,כתובות URL
שנלחצו ,כתובת ה IP -שלכם והדף שבו ביקרתם לפני הניווט לאתרים שלנו;
מידע על המכשיר ,כולל מזהה המכשיר הייחודי ,מודל החומרה ,מערכת ההפעלה
והגרסה ,ומידע על הרשת הסלולרית; וכן
התשובות שלכם לכל סקר שבחרתם להשתתף בו.

כמו כן ,אנו עשויים לעבד אודותיכם מידע שחושף מידע על מצבכם הבריאותי .לדוגמה ,כאשר אתם
מספרים לנו על מצב בריאותי שיש לכם ,כאשר אנו מקבלים דוח שחוויתם תופעת לוואי הקשורה
לאחד המוצרים שלנו ,או כאשר ניתן להסיק מידע בריאותי ממידע שסיפקתם לנו כאשר יצרתם אתנו
קשר מכל סיבה שהיא .כאשר אנו מעבדים אודותיכם מידע מסוג זה ,ננקוט בצעדים המתאימים ,אם
נדרש על פי חוק ,כדי לקבל את הסכמתכם לשימוש שלנו במידע זה.

כיצד אנו מקבלים מידע אישי אודותיכם?
אנשי מקצוע מתחום הבריאות
אנו אוספים את המידע האישי שלכם במהלך המעקב אחר כלי הטכנולוגיה והשירותים שלנו ,כולל
הודעות דוא"ל שנשלחות מ GSK -ואליה .מעבר לכך ,אנו אוספים ומפיקים מידע אודותיכם כאשר
אתם מוסרים לנו אותו או יוצרים איתנו קשר ישירות .לדוגמה ,כאשר אתם נרשמים באחת
מהפלטפורמות הדיגיטליות שלנו ,יוצרים קשר עם אחד מנציגי המכירות שלנו ,משתתפים באירועים
שאנו מארחים או משתתפים בהם ,וכאשר אתם יוצרים קשר עם תמיכת הלקוחות או כדי לספק
משוב .כמו כן ,אנו עשויים לקבל מידע מקצועי אודותיכם ממקורות אחרים ,כגון מקורות חיצוניים של
מידע על ספקי שירותי בריאות כולל מקורות הזמינים לציבור הרחב ,חברות מדיה חברתית בהתאם
לנהלי האישור שלהן )למשל ,אם קישרתם את חשבון  GSKשלכם לחשבון המדיה החברתית(,

והמטופלים שלכם )למשל ,אם הם סיפרו לנו שאתם נותני שירותי הבריאות שלהם( .אנו עשויים
לשלב מידע שיש לנו אודותיכם ממקורות שונים ,כולל המידע שאתם סיפקתם לנו.
הציבור הרחב
אנו אוספים את המידע האישי שלכם במהלך מעקב אחר כלי הטכנולוגיה והשירותים שלנו ,כולל
הודעות דוא"ל שנשלחות מ GSK -ואליה .מעבר לכך ,אנו אוספים ומפיקים מידע אודותיכם כאשר
אתם מוסרים לנו אותו ,למשל באמצעות טופסי רישום או משוב על הפלטפורמות הדיגיטליות שלנו.
כמו כן ,אנו עשויים לקבל מידע אודותיכם מהספקים שלנו ,לדוגמה ,כדי לסייע לנו לזהות אם
השתמשתם בקופונים כלשהם למוצרים או לשירותים שלנו .אנו עשויים לשלב מידע שיש לנו
אודותיכם ממקורות שונים.
המידע האישי שייאסף מאנשי מקצוע בתחום הבריאות ומהציבור הרחב יכול ויישמר במאגרי מידע
של החברה .המידע יישמר למטרות וימסר לגורמים כמפורט בהודעת פרטיות זו .זולת אם נאמר
אחרת במפורש ,מסירת המידע תלויה ברצונם ובהסכמתם של מוסרי המידע ולא חלה עליהם חובה
חוקית לעשות כן.

 .2כיצד אנו משתמשים במידע האישי שלכם
אנו משתמשים במידע האישי שלכם כדי:
א(

לספק לכם שירותים ,כולל כדי:
 oלהתאים אישית את התוכן בפלטפורמות הדיגיטליות שלנו כך שיתאימו לפרופיל
המשתמש שלכם או למה שאתם אוהבים או לא אוהבים ,וכדי לשפר את השירותים
שלנו;
 oלספק לכם מידע ,כולל תקשורת שיווקית ,דרך הערוצים שבחרתם ,למשל באמצעות
דוא"ל או סמינר מקוון; וכן
 oאם אתם נותני שירותי בריאות ,ללמוד על הפרקטיקה המקצועית שלכם ועל תחומי
העניין שלכם.

ב(

ליצור עמכם קשר ,כולל כדי:
 oלענות על השאלות שלכם ועל בקשות שלכם לשירותים ,ולבקש את המשוב שלכם.
 oלשלוח הודעות חשובות ,כגון שינויים בתנאי השימוש ובמדיניות שלנו; וכן
 oלשלוח לכם הודעות טכניות ,עדכונים ,התראות אבטחה והודעות תמיכה וניהול.

ג(

לנהל את הפעילות היומיומית שלנו ,כולל כדי:
 oלציית לחוקים הרלוונטיים ,לכללים ,לתקנות ,להנחיות ,לקודים ולתקנות ולתקנים
של הענף  /המקצוע;
 oלציית לדרישות או לבקשות של רגולטורים מקומיים וזרים ,ממשלות ,בתי משפט
ורשויות אכיפת החוק ,וכן לציית להליכים של בית המשפט ,או בקשר להתדיינות
משפטית כלשהי; וכן
 oלחקור ולנקוט פעולה נגד משתמשים המפרים את הכללים שלנו או העוסקים
בהתנהגות שאינה חוקית או מזיקה לאחרים או לרכושם של אחרים.

ד(

כדי לשפר את הפעילות היומיומית שלנו ,כולל:
 oלמטרות פנימיות כגון ביקורת ,ניתוח נתונים ומחקר שיעזרו לנו לספק ולשפר את
פלטפורמות הדיגיטליות של  ,GSKהתוכן והשירותים שלנו;
 oכדי לעקוב ולנתח מגמות ,שימושים ופעילויות בקשר למוצרים ולשירותים שלנו ,כדי
להבין אילו חלקים של הפלטפורמות והשירותים הדיגיטליים שלנו זוכים לעניין הרב
ביותר וכדי לשפר את העיצוב והתוכן של הפלטפורמות שלנו; וכן

o

כדי לוודא שיש לנו מידע עדכני ליצירת קשר עמכם.

מדוע אנו משתמשים במידע האישי שלכם?
•

למטרות עסקיות לגיטימיות :השימוש במידע האישי שלכם מסייע לנו לפעול ולשפר את
העסקים שלנו ,ולצמצם את ההפרעות לשירותים שאנו מציעים לכם .הוא גם מאפשר לנו להפוך
את התקשורת עמכם לרלוונטית יותר ומותאמת לכם אישית ,ולהפוך את ההתנסות שלכם עם
המוצרים והשירותים שלנו לאפקטיבית ויעילה.

•

כדי לעמוד בהתחייבויות החוקיות שלנו ובדרישות אחרות למידע :הציות לחוקים ,לתקנות,
לכללים ,לקודים ולהנחיות חשוב לנו ,ואנו רוצים להיות מסוגלים לעמוד בהם ,וכן גם לבקשות
או דרישות אחרות לנתונים כמפורט כאן .הם משפיעים על האופן שבו אנו מנהלים את העסק
שלנו ,והם עוזרים לנו להפוך את המוצרים והשירותים שלנו לבטוחים ככל האפשר .כאשר אנו
משתמשים במידע האישי שלכם למטרה זו ,אתם יכולים להיות בטוחים שאנו נוקטים בצעדים
כדי להגן על המידע האישי שלכם ככל שמתאפשר.

•

הסכמתכם :לעתים ,ייתכן שנצטרך לקבל את הסכמתכם לאפשר לנו להשתמש במידע האישי
שלכם לצורך אחת או יותר מהמטרות שפורטו כאן .כאשר אנו מעבדים את המידע שלכם על
בסיס הסכמתכם ,יש לכם זכויות שונות .לדוגמה ,אם אינכם רוצים להיות באחת מרשימות
התפוצה שלנו ,תוכלו לבחור לבטל את ההצטרפות בכל עת על ידי ביצוע הנחיות "ביטול רישום"
 "unsubscribe" /בחלק התחתון של הודעות הדוא"ל שלנו לקידום המכירות .אם יש לכם חשבון
אצלנו ,תוכלו גם לבטל את הצטרפותכם על ידי עדכון ההעדפות שלכם.

•

במידה ונרצה לשלוח אליכם דברי פרסום ,נבקש את הסכמתכם המפורשת לכך ,וזאת בכפוף
וככל שאנו נדרשים לעשות כן בהתאם להוראות הדין.

 .3לפעמים אנחנו משתפים את המידע האישי שלכם
אנו עשויים לשתף את הפרטים האישיים שלכם עם כל אחד מהגורמים מהבאים:
• הסוכנים שלנו;
• הספקים שלנו )כגון ,Gigya Inc. ,המספקים לנו פתרונות טכנולוגיים ,וWunderman -
 Worldwide LLCהמספקים לנו שירותי תמיכה טכנולוגית(;
• היועצים המקצועיים והמבקרים שלנו;
• הגורמים המסונפים ) (affiliatesשלנו;
• רגולטורים ,ממשלות ורשויות אכיפת החוק;
• בתי משפט ,בתי דין ,בוררים או ועדות שיפוטיות אחרות; וכן
• צדדים שלישיים אחרים בקשר למכירה ,מיזוג ,קניה או ארגון מחדש של עסקינו ,כולם או
חלקם ,או ביצוע כל שינוי דומה בעסקינו )כולל רוכשים פוטנציאלים או בפועל של עסקים
אלה ,או יועצים של הרוכשים האלה(.
לצורך המטרות לשמן אנו אוספים ומשתמשים במידע כמפורט בהודעת פרטיות זו.

העברות מחוץ למדינת המוצא שלכם
אנו עשויים להעביר את המידע האישי שלכם מחוץ למדינת המוצא שלכם .יתכן שהמדינות שאליהן
מועבר המידע האישי שלכם לא יציעו רמה שווה של הגנה על המידע האישי כפי שמציעים חוקי
מדינת המוצא שלכם.
אנו ננקוט אמצעים מתאימים כדי להבטיח שהמידע האישי שלכם ישאר מוגן ומאובטח אם הוא יועבר
מחוץ למדינת המוצא שלכם ,בהתאם לחוקי הגנת פרטיות והגנת מידע .אמצעים אלו כוללים הסכמי
העברת נתונים המכילים סעיפי הגנת מידע סטנדרטיים .למידע נוסף אנא צרו עימנו קשר.

אתרים שאינם בבעלותנו או בשליטתנו
מעת לעת אנו עשויים לספק קישורים לאתרים או ליישומים למכשירים ניידים שאינם בבעלותנו או
בשליטתנו .הודעת פרטיות זו אינה חלה על אתרים אלה .אם תבחרו להשתמש באתרים אלה,
הקפידו לבדוק את ההצהרות המשפטיות והצהרות הפרטיות המתפרסמות בכל אתר אינטרנט או
ביישום לנייד שאליהם אתם נכנסים כדי להבין את נוהלי הפרטיות שלהם.

 .4כמה זמן נשמור על המידע האישי שלכם?
יש לנו מדיניות לגבי שמירת רשומות שמציינת כמה זמן אנו שומרים את המידע האישי שלכם .ככלל,
אנו שומרים את המידע האישי שלכם ככל שנדרש ) (1בהתאם לחוק; ) (2בהקשר להליך משפטי או
חקירה המערבים את  ;GSKאו ) (3כדי לספק לכם מידע ,גישה שביקשתם לערוצים דיגיטליים )כמו
אתרי האינטרנט שלנו( ,למוצרים ולשירותים שלנו.

 .5כמה מאובטח המידע האישי שלכם?
אנו משתמשים במגוון טכנולוגיות ונהלי אבטחה כדי לסייע בהגנה על המידע האישי שלכם מפני גישה,
שימוש או חשיפה בלתי מורשים ,כך שתוגבל הגישה למאגר רק למי שהורשו במפורש .הספקים שלנו
נבחרו בקפידה ,והם נדרשים להשתמש באמצעים המתאימים כדי להגן על סודיות המידע ואבטחתו.
לצערנו ,יתכן ששידור המידע אלינו ,באמצעות האינטרנט או חיבור לרשת סלולרית ,לא יהיה מאובטח
לחלוטין .כל שידור הוא על אחריותכם בלבד.

 .6מימוש זכויותיכם על פי הודעת פרטיות זו
ייתכן שיש לכם זכות:
• לבטל את הסכמתכם לעיבוד המידע שלכם בכל עת ,כאשר אנו מעבדים את המידע האישי
שלכם בהתבסס על הסכמתכם;
• לשאול את  GSKעל העיבוד של המידע האישי שלכם ,כולל כדי לקבל עותק של המידע
האישי שלכם המוחזק על ידי ;GSK
• לבקש תיקון ו/או מחיקה של המידע האישי שלכם ,או להגביל או להתנגד לעיבוד המידע
האישי שלכם;
• לבקש לקבל את המידע האישי שלכם ולעשות בו שימוש חוזר למטרותיכם בשירותים שונים;
וכן
• להתלונן בפני רשות פיקוח מוסמכת ,או בפני בית משפט ,אם זכויות ההגנה על הנתונים
שלכם הופרו או שסבלת כתוצאה מעיבוד בלתי חוקי של המידע האישי שלכם.
אם ברצונכם לקבל גישה למידע שאנו מחזיקים לגביכם ,אם מידע מסוים שאנו מחזיקים לגביכם אינו
מדויק או אינו מעודכן ,או אם ברצונכם להגביל או להתנגד לעיבודו על ידינו ,הודיעו לנו על כך על ידי
יצירת קשר באמצעות אחת מהשיטות המפורטות תחת הכותרת "פרטי יצירת קשר עם "GSK
בהמשך.

מה אם אתם לא רוצים למסור לנו את המידע האישי שלכם?
כאשר ניתנת לכם האפשרות לשתף את המידע האישי שלכם איתנו ,תוכלו תמיד לבחור שלא לעשות
זאת.
אם אתם בוחרים לא לספק לנו את המידע האישי שלכם ,אתם מתנגדים לעיבוד המידע האישי שלכם,
או אתם בוחרים לבטל הסכמה שסיפקתם בעבר לעיבוד המידע האישי שלכם ,אנו נכבד בקשות אלה
בהתאם להוראות הדין .עם זאת ,זה עשוי להביא לכך שלא נוכל לבצע את הפעולות הדרושות

להשגת המטרות המפורטות למעלה .ייתכן גם שלא תוכלו לעשות שימוש בשירותים ובמוצרים
המוצעים על ידינו.
 GSKעשויה להידרש או להיות זכאית לשמור על המידע שלכם כדי לעמוד בהתחייבויות משפטיות
ורגולטוריות וכדי להגן ולהפעיל את הזכויות והאינטרסים החוקיים שלנו.

 .7קבצי  cookieוטכנולוגיות אחרות
אתרי האינטרנט ,השירותים המקוונים ,היישומים האינטראקטיביים ,הודעות הדוא"ל והפרסומות של
 GSKעשויים להשתמש בקבצי  cookieובטכנולוגיות אחרות כגון מזהה מכשירים כדי לשפר את חווית
המשתמש ,לסייע לנו להבין כיצד נעשה השימוש בפלטפורמות שלנו  -לדוגמה ,באילו חלקים מהאתרים
שלנו ביקרו ואילו הודעות דוא"ל נפתחו  -וכדי למדוד את היעילות של פרסומות ושירותים .באופן כללי,
אנו מטפלים במידע שנאסף על ידי קבצי  cookieוטכנולוגיות אחרות כמידע שאינו אישי .עם זאת,
במידה שפרוטוקול אינטרנט ) (IPאו אמצעי זיהוי דומים נחשבים על פי החוק המקומי למידע אישי ,אנו
מתייחסים גם לאמצעי זיהוי אלה ולמידע הנאסף באמצעות קבצי  cookieוהטכנולוגיות האחרות
שניתנות לקישור לאמצעי זיהוי אלה ,כאל מידע אישי.

מידע נוסף על קבצי cookie
כדי לשפר את החוויה שלכם באתרי האינטרנט שלנו ,אנו עשויים להשתמש בקבצי " ."cookieקובץ
 cookieהוא קוד מספרי ייחודי שמועבר לדפדפן המחשב כדי לעקוב אחר תחומי העניין וההעדפות
שלכם וכדי לזהות אתכם כמבקרים חוזרים .קבצי  cookieוטכנולוגיות אחרות יכולים לאסוף מידע
באופן אוטומטי .כדי ללמוד כיצד למנוע איסוף של מידע באופן אוטומטי ,עיינו בסעיף "כיצד לשלוט
במידע האישי שלכם" בהמשך .שימו לב שתכונות מסוימות של אתרי האינטרנט שלנו לא יהיו זמינות
במידה וקבצי  cookieמושבתים.
אנו משתמשים בקבצי  cookieלמטרות שונות:
• פעולות חיוניות
קבצי  cookieאלה נחוצים כדי לאפשר לנו להפעיל את אתרי האינטרנט של .GSK
• פונקציונליות
אנו משתמשים בקבצי  Cookieובטכנולוגיות אחרות כדי לכבד בחירות שעשיתם לגבי אופן
הפעולה של פלטפורמות  GSKכאשר אתם ניגשים אליהן .לדוגמה ,אנו משתמשים בקבצי
 Cookieפונקציונליים כדי לזכור מידע אישי כאשר אתם מבקרים באתרי האינטרנט שלנו ,על
מנת להפוך את החוויה שלכם לנוחה ואישית יותר.
• ביצועים  /אנליטיקה
אנו משתמשים בקבצי  cookieכדי לנתח את הביצועים של האתרים שלנו ,לתחזק ,להפעיל
ולשפר אותם באופן מתמיד .אנו משתמשים בקבצי  cookieכדי לנתח את השימוש באתרים
שלנו ובערוצי תקשורת דיגיטליים .לדוגמה ,אנו עשויים לקבל מידע מהתקשורת שאתם
מבקשים ,כולל האם פתחתם או העברתם הודעת דוא"ל ,או אם לחצתם על התוכן שבה.
נתונים אלה מספרים לנו על יעילות התקשורת שלנו ומסייעים לנו לספק מידע שמעניין
אתכם.
• צד שלישי
אנו עשויים לאפשר לשותפים העסקיים שלנו להשתמש בקבצי  Cookieבאתרי GSK
למטרות המפורטות למעלה  -ראו בהמשך מידע נוסף.

פרסומי צד שלישי ופרסום התנהגותי באינטרנט
ייתכן שתקבלו פרסומות למוצרים ושירותים של  GSKבאתרי אינטרנט של צד שלישי ובשירותים
סלולריים המבוססים על התנהגויות משתמשים באינטרנט .בנוסף ,שותפי רשת הפרסום שלנו עשויים
להציב ולהשתמש בקבצי  cookieבאתרים של  GSKובאתרים אחרים של צד שלישי כדי לאסוף מידע

על הפעילויות שלכם ,על מנת לספק לכם פרסומות אינטרנט המבוססות על תחומי העניין שלכם .דבר
זה ידוע בתור פרסום התנהגותי באינטרנט ) ,(Online Behavioral Advertisingאו "."OBA
ראו למעלה מידע נוסף על קבצי  .cookieכדי לבטל את הסכמתכם לפרסום התנהגותי באינטרנט,
ראו את הסעיף " כיצד לשלוט במידע האישי שלכם" בהמשך.
בכל מקרה ,משלוח דברי פרסומת באמצעים אלקטרוניים הדורש קבלת הסכמה על פי הוראות הדין
החל ,יבוצע רק בכפוף לקבלת הסכמתכם זו.

 .8כיצד לשלוט במידע האישי שלכם
לאחר שנתתם לנו את המידע האישי שלכם ,קיימות דרכים שונות שבהן תוכלו לשלוט באופן העיבוד
שלו ,אפילו מבלי שתצטרכו לממש את הזכויות המתוארות בהודעת פרטיות זו.

ניהול הגדרות החשבון שלכם
אם נרשמתם לחשבון ב ,GSK-תוכלו לנהל מידע אישי מסוים המוחזק על ידי  GSKבאמצעות
הגדרות החשבון שלכם.

ניהול קידום מכירות בדוא"ל
אם לאחר שנתתם את הסכמתכם ,אינכם מעוניינים לקבל הודעות קידום מכירות בדוא"ל ,תוכלו לבטל
את הרישום באמצעות הקישור שבתחתית הודעת קידום המכירות בדוא"ל .אם נרשמתם לחשבון ב-
 ,GSKתוכלו לנהל את העדפות הדוא"ל באמצעות הגדרות החשבון שלכם.

ניהול קבצי  Cookieוהעדפות אחרות
דפדפני אינטרנט רבים מאפשרים לנהל את ההעדפות שלכם .תוכלו להגדיר את הדפדפן כך שיסרב
לקבל קבצי  cookieאו תתבצע מחיקת קבצי  Cookieמסוימים .ייתכן שתוכלו לנהל טכנולוגיות מעקב
אחרות באותו האופן שבו אתם מנהלים קבצי  Cookieבהעדפות הדפדפן שלכם.
אם תבחרו לסרב לקבל קבצי  Cookieאו למחוק אותם ,שימו לב שיתכן שלא כל האלמנטים
בפלטפורמות הדיגיטליות של  GSKיפעלו כמתוכנן ,וייתכן שהחוויה שלכם באתרי האינטרנט שלנו
תושפע מכך.

ביטול הצטרפות לפרסום התנהגותי באינטרנט
כאשר נשלחת אליכם פרסומת התנהגותית באינטרנט של  ,GSKתראו סמל של "אפשרויות מודעה"
) .(Ad Choicesלחיצה על הסמל או על הקישור תעביר אתכם לאתר שבו תוכלו לנהל או לבטל את
השימוש בנתונים על היסטוריית הגלישה שלכם המשמשים לשליחת פרסום התנהגותי באינטרנט .כמו
כן ,ייתכן שיש במכשיר הנייד שלכם הגדרה של "הגבלת מעקב מודעות" )) (Limit Ad Trackingבמכשירי
 (iOSאו הגדרה של "ביטול הצטרפות למודעות המבוססות על תחומי עניין" )Opt out of Interest-
) (Based Adsבמכשירי  ,(Androidהמאפשרות לכם להגביל את השימוש במידע על שימוש
באפליקציות לצורך הצגת מודעות המכוונות לתחומי העניין שלכם.
אם תבחרו לבטל את הצטרפותכם ,עדיין תוכלו לראות פרסומות מקוונות ,כולל פרסומות מ,GSK -
המבוססות על מידע אחר )לדוגמה,לפי התוכן של הדף המוצג במקום לפי פעילות הגלישה הקודמת
שלכם( .במקרים מסוימים עדיין יאספו נתונים על פעילות הגלישה שלכם על ידי מפרסמי צד שלישי
אלה ,אך הם לא ישתמשו בנתונים אלה כדי להציג מודעות המבוססות על התנהגות הגלישה שלכם
באינטרנט.
למידע נוסף על האפשרויות שמפרסמים מספקים בדרך כלל לאנשים כדי להשפיע על האופן שבו
נאסף מידע על הפעילויות המקוונות שלהם לאורך זמן ובאתרים של צד שלישי או שירותים מקוונים,
ועל אופן השימוש במידע זה ,בקרו ב Network Advertising Initiative -ברשת בכתובת

 ,http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.aspבאתר the Digital Advertising
 ,Alliance http://www.aboutads.info/או באתר the European Digital Advertising Alliance
.http://youronlinechoices.eu/

 .9צרו עמנו קשר
פרטי יצירת קשר עם GSK
לשאלות ,הערות ובקשות בנוגע להצהרת פרטיות זו ,פנו אלינו באמצעות פרטי הקשר הבאים .אם
אתם פונים אלינו ,ציינו את שם האתרים שבהם ביקרתם ,וכיצד נוכל ליצור עמכם קשר.
ליצירת קשר עם  GSKבישראל התקשרו לטלפון .03-9297100
פרטים ליצירת קשר במיקומים אחרים של  GSKניתן למצוא בכתובת http://www.gsk.com/en-
. /gb/contact-us/worldwide

