מדיניות הפרטיות של ּביְרד
עדכון אחרון 29 :ביולי2018 ,
אנו מחויבים ליידע אותך כיצד חברת ) .Bird Rides, Incלהלןּ" :ביְרד" או "אנו/אנחנו",
"אותנו/לנו/על ידינו" או "שלנו" ,וכיוצא באלה הטיות( אוספת ומשתמשת במידע
שלך∗ּ .ביְרד מספקת שירותים למשתמשים בכל העולם .אם אתה מתגורר בארצות
הברית) .Bird Rides, Inc ,שכתובתה (406 Broadway, #369, Santa Monica, CA. 90401
משמשת כמנהלת הנתונים ) (data controllerשל המידע שלך .אם אתה מתגורר
באיחוד האירופי או בישראל) .Bird Rides Europe B.V ,שכתובתה Weesperstraat
 (61, 1018 VN Amsterdam, The Netherlandsמשמשת כמנהלת הנתונים של המידע שלך.
המדיניות שלהלן חלה על נתונים ועל מידע הנאספים כאשר אתה :משתמש ברשת
אתרי האינטרנט של ּביְרד המפנים למדיניות פרטיות זו בקישור )לרבות כל גרסה
שהותאמה לצפייה באמצעות מכשיר אלחוטי או טאּבלט(; מקבל וצופה בעדכונים
) (newslettersבדואר אלקטרוני שּביְרד מוציאה או מפיצה; משתמש באפליקציות שּביְרד
מוציאה ,לרבות אפליקציית "ּביְרד"; מפעיל רכב של ּביְרד )להלן" :רכב"(; או משתמש,
בכל דרך גישה ו/או שימוש שהם ,באיזה מבין השירותים ,המאפיינים
האינטראקטיביים ואופני התקשורת האחרים המוצעים על ידי ּביְרד ,אשר מופעלים על
ידינו ,מוצעים על ידינו ,או מיוצרים ומתוחזקים על ידינו ועל ידי חברות קשורות שלנו
)להלן" :השירותים"( .קבענו את מדיניות הפרטיות הזו )להלן" :מדיניות הפרטיות"( על
מנת ליידע אותך בדבר סוגי המידע שאנו עשויים לאסוף במהלך שימושך בשירותים,
מדוע אנו אוספים את המידע שלך ,לאיזה צורך אנו עושים שימוש במידע שלך ,מתי אנו
עלולים לגלות את המידע שלך וכיצד אתה יכול לנהל את המידע שלך.
מדיניות פרטיות זו כוללת את הסעיפים הבאים:

∗

•

המידע שאנו אוספים

•

כיצד אנו משתמשים במידע שלך

•

שימוש ב'עוגיות' ) (Cookiesובטכנולוגיות מעקב מקוון אחרות

•

פרסום מקוון

•

שימוש במידע שלך

•

הבסיס המשפטי לשימוש במידע שלך

•

כיצד אנו משתפים במידע שלך

•

כיצד אנו מגנים על המידע שלך

מסמך זה מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד והוא מופנה ,כמובן ,לשני המינים.

•

שמירת המידע שלך

•

משתמשים בינלאומיים

•

קישורים ושירותים של צדדים שלישיים

•

שינויים במדיניות פרטיות זו

•

זכויותיו של נושא מידע באיחוד האירופי

•

זכויות הפרטיות שלך על פי דיני קליפורניה

•

פרטי הקשר של ּביְרד

אם יש לך שאלות כלשהן ביחס למדיניות פרטיות זו או שאינך מוצא בה מענה
לחששותיך ,אנא צור עמנו קשר בדואר אלקטרוני לכתובת ..Shalom@bird.co

המידע שאנו אוספים
כאשר אתה משתמש בשירותים שלנו ,אנו אוספים מידע אודותיך במגוון דרכים.
מידע שאתה מוסר לנו
הרשימה הבאה מונה את הדרכים הנפוצות ביותר שבהן אתה מוסר לנו באופן ישיר
מידע:
•

רישום ליצירת חשבון

•

שימוש בחשבון שלך ,לרבות העלאת תכנים/מידע לשירותים או שכירת
רכב

•

מידע ביחס לתשלומים המוזן בעת שכירת רכב

•

רישום לאירוע שּביְרד נותנת לו חסות

•

מידע שאתה מוסר לצורך פרופיל המשתמש שלך

•

הגשת מועמדות לעבודה בּביְרד

•

השתתפות בסקרים ,בתחרויות או בהגרלות

•

הרשמה לקבלת התראות או מידע אחר מּביְרד באמצעות דואר
אלקטרוני ,מסרונים ) (SMSאו מסרים מידיים )(IM

•

בקשות לשירות לקוחות ,בקשות תמיכה ,או סיוע אחר
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•

הודעות ופניות הנוגעות לשירות ,כגון אימות חשבון; הודעה טכנית

•

השתתפות בקהילות ,כתיבת תגובות על פרסומי בלוג והשתתפות
בפורומים אחרים

סוגי המידע שאנו אוספים ממך במישרין כוללים את :שמך ,כתובת הדואר האלקטרוני
שלך ,מספר הטלפון שלך ,כתובת הדואר שלך ,כרטיס האשראי שלך ופרטי החיוב
והקשר שלך .כמו כן ,אנו אוספים נתונים דמוגרפיים מסוימים אם אתה מוסר לנו
אותם ,כגון גיל ,מין יתכן שאף מיקוד שיכול וילמד מכתובת ה IP-שלך.
מידע הנאסף באופן אוטומטי
מידע מסוים נאסף על ידינו גם דרך אמצעים טכניים ממוכנים בזמן שאתה גולש באתרי
האינטרנט שלנו ,משתמש באפליקציות שלנו ,או משתמש בשירותים בדרך אחרת.
לדוגמה ,אנו אוספים:
•

מידע מכשירי אודות המחשב שלך ,הדפדפן שלך ,המכשיר הנייד שלך ,או
מכשיר אחר שבו אתה משתמש כדי להיכנס לשירותים .מידע זה עשוי
לכלול כתובת  ,IPמידע על מיקום גיאוגרפי ,מזהי מכשיר ייחודיים ,סוג
דפדפן ,שפת דפדפן ,מערכת הפעלה ומידע אינטראקטיבי )transactional
 (informationאחר.

•

מידע על הרגלי שימוש ונתונים מבוססי-ניתוח אודות השימוש שלך
בשירותים ,לרבות מסלולי  GPSוהסטטוס של שבבי ה.GPS-

•

מידע מכשירי אודות רכב ּביְרד ,לרבות חותמות זמן ומצב סוללה.

•

קבצי לֹוג ) (log filesו"נתוני תנועה" נוספים ,כגון שעת הגישה ,תאריך
הגישה ,דוחות התרסקות תוכנה ,מספר זיהוי ה"שיחה" ) ,(sessionזמני
הגישה ,ודפי יציאה והפניה.

•

מידע אחר ביחס לשימוש שלך בשירותים.

נתוני מיקום
אנו אוספים ושומרים נתוני מיקום אודותיך הקשורים לחשבונך ,אשר מסרת מרצונך
במסגרת השירותים או אפשרת באמצעות השירותים או המכשיר שלך .אנו אוספים
נתוני מיקום  GPSמדויקים ביחס למיקום רכבי ּביְרד ,המסלולים בהם עברו רכבים
אלה וסטטוס ההשכרה של רכבים אלה .כמו כן ,אנו אוספים ושומרים את כתובת הIP-
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מקור של המכשיר שלך ,שעשויה לחשוף את המיקום הכללי של המכשיר שלך בזמן
כניסתך לשירותים.
איסוף מידע מאתרי מדיה חברתית או משימוש בפרטי ההתחברות שלך למדיה
חברתית או באמצעותם
כאשר אתה נמצא באינטראקציה עם חשבון או דף כלשהו של נותן שירותים על גבי
פלטפורמת מדיה חברתית ,כגון פייסבוק ,טוויטר ,גוגל ,+טמּבלר ,לינקדאין ,יוטיוב או
ּפינטרסט ,אנו עשויים לאסוף את המידע אליו אתה מאפשר לנו גישה באותו דף או
חשבון ,לרבות הזהות או הכינוי )“ (”handleשל החשבון שלך .עם זאת ,נאסוף ונשמור
אך ורק את המידע שמותר לנו לאסוף על פי ההגדרות שלך בפלטפורמות מדיה
חברתית כאמור והמדיניות שלהן .אם אתה מפרסם את פרופיל המדיה החברתית שלך
במסגרת השירותים שלנו ,אנו עשויים לאסוף מידע אליו אתה מאפשר גישה כחלק
מאותו פרופיל.
איסוף מידע ממקורות אחרים
אפשר גם שנאסוף מידע אודותיך שנוכל לקבל ממקורות אחרים ,על מנת ,בין היתר,
לאפשר לנו לאמת ,לעדכן מידע הנכלל ברישומינו ולהתאים לך את השירותים בצורה
טובה יותר .מקורות אלה עשויים לכלול שותפים עסקיים ,משווקים ,חוקרים
ואנליסטים .כמו כן ,ייתכן שנאסוף מידע מסוכנויות דיווח אשראי ,על מנת ,למשל,
לקבוע את כושר האשראי שלך ,דירוג האשראי שלך והרגלי השימוש שלך באשראי,
בהתאם לדינים הרלוונטיים.
איסוף מידע אודות צדדים שלישיים באמצעות "ספר לחבר"
מעת לעת ,אנו עשויים לקיים שירות המלצות על מנת להציג את השירותים שלנו
לאנשים שאתה מכיר ,בהתאם לדינים המקומיים הרלוונטיים .אם תבחר להשתמש
בשירות ההמלצות שלנו כדי לספר למישהו על השירותים שלנו ,אנו נמסור לך הודעה
אוטומטית וקוד הפניה למשלוח לאותו אדם .לא נאסוף את המידע של אותו אדם ,אלא
אם יירשם לשימוש בשירותים באמצעות קוד ההפניה.

שימוש ב'עוגיות' ) (Cookiesובטכנולוגיות מעקב מקוון אחרות
בדומה לרוב אתרי האינטרנט והאפליקציות למכשירים ניידים ,אנו עושים שימוש
ב'עוגיות' ) ,(Cookiesשהן קבצי טקסט קטנים הנשמרים במחשב או במכשור שלך
כשאתה מבקר בדפי אינטרנט מסוימים הרושמים את העדפותיך ופעולותיך .ייתכן גם
שנשתמש ב'עוגיות' על מנת לנטר את התנועה ,לשפר את השירותים ולהפוך אותם
לקלים יותר ו/או רלוונטיים לשימושך .בדומה לשירותים רבים ,אנו משתמשים
ב'עוגיות'' ,משואות אינטרנט' ) (web beaconsוטכנולוגיות דומות על מנת לתעד את
העדפותיך ,לעקוב אחר השימוש בשירותים שלנו ואחר חשיפתך לפרסומות שלנו .אנו
עשויים גם להשתמש בטכנולוגיות אלה על מנת לנטר את התנועה ולהפוך את
השירותים לקלים יותר ו/או רלוונטיים יותר לשימוש על ידך.
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אנו משתמשים הן ב'עוגיות זמניות' ) (session cookiesוהן ב'עוגיות קבועות' )persistent
 .(cookiesאנו משתמשים ב'עוגיות' לצרכים אחרים ,כמפורט להלן:
•

אנו משתמשים ב'עוגיות' על מנת להזכיר לנו מי אתה ולמצוא את
המידע על החשבון שלך במאגר הנתונים שלנו כשאתה מתחבר
לשירותים ,על מנת שלא תצטרך להכניס מחדש את פרטיך בכל ביקור.
הדבר עוזר לנו לספק לך שירות התפור לצרכים ולתחומי העניין
המסוימים שלך' .עוגיה' נוצרת כשאתה נרשם לשירותים.

•

אנו משתמשים ב'עוגיות' על מנת לקבוע באיזה דפדפן משתמש המבקר
כדי שהשירותים יתוכננו לפעול באופן תקין בגרסאות הנפוצות ביותר של
דפדפנים שונים.

•

אנו משתמשים ב'עוגיות' במקביל למשלוח עדכוני דואר אלקטרוני אליך.

•

מפרסמים שמציגים פרסומות במסגרת השירותים עשויים להשתמש
ב'עוגיות'.

•

אנו משתמשים ב'עוגיות' במקביל לניתוח השימוש שלך בשירותים ועל
מנת להפיק נתונים מבוססי-ניתוח ביחס לשירותים שלנו.

•

אנו משתמשים ב'עוגיות' על מנת להעריך את גודלו של הקהל שלנו.
לדפדפן שלך משויכת 'עוגיה' ייחודית שעוזרת לנו לקבוע אם הביקור
שלך הוא ביקור חוזר או ביקור ראשון.

גם לך יש אפשרויות בחירה ביחס ל'עוגיות' .דפדפני אינטרנט רבים מאשרים 'עוגיות'
באופן אוטומטי ,אך בדרך כלל באפשרותך לשנות את הגדרות הדפדפן שלך על מנת
לדחות 'עוגיות' ,אם זו העדפתך .אם אתה מוחק את ה'עוגיות' שלך או אם אתה מגדיר
את הדפדפן או המכשיר שלך כך שידחה טכנולוגיות אלה ,חלק ממאפייני השירותים
עלולים שלא לפעול ]כלל[ או שלא לפעול כמתוכנן .למידע נוסף בדבר השימוש שאנו
עושים ב'עוגיות' ,נא ראה את 'הודעת העוגיות' שלנו.
בנוסף ,אנו עושים שימוש ב"גוגל אנליטיקס" ) ,(Google Analyticsשירות ניתוח נתונים
אינטרנטיים המסופק על ידי ") .Google, Incגוגל"( ,במסגרת השירותים שלנו .גוגל
אנליטיקס עושה שימוש ב'עוגיות' או בטכנולוגיות מעקב אחרות כדי לעזור לנו לנתח
את אופני האינטראקציה והשימוש בשירותים שלנו על ידי המשתמשים ,לחבר דוחות
פעילות משתמש ולספק שירותים אחרים הקשורים לפעילות ולהרגלי שימוש.
הטכנולוגיות שבהן גוגל עושה שימוש עשויות לאסוף מידע כגון כתובת ה IP-שלך ,זמן
הביקור שלך ,האם אתה מבקר חוזר וכל אתר אינטרנט או אפליקציה שהפנו אותך.
לפרטים נוספים על שירותי השותפים של גוגל ולמידע כיצד להסיר את עצמך ממעקב
ניתוח הנתונים של גוגל ,לחץ כאן .אנו משתמשים גם ב"מיקס פאנל" ) (MixPanelכדי
לאסוף מידע אודות הרגלי השימוש באתר .למידע נוסף ולהסרה עצמית מטכנולוגיות
המעקב של מיקס פאנל ,נא לחץ כאן.
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פרסום מקוון
ייתכן שנשתף פעולה עם חברות פרסום מצד שלישי על מנת להציג פרסומות אודות
מוצרים ושירותים שלנו שעשויים להיות המעניינים ביותר מבחינתך .מפרסמים מצד
שלישי כאמור עשויים להשתמש ב'עוגיות' לבד או ביחד עם 'משואות אינטרנט' או
טכנולוגיות מעקב אחרות על מנת לאסוף מידע אודותיך כאשר אתה משתמש
בשירותים .הם עשויים לאסוף מידע על פעילויותיך המקוונות לאורך זמן ועל פני אתרי
אינטרנט שונים ושירותים מקוונים אחרים באמצעות השימוש במזהים קבועים .הם
עשויים להשתמש במידע זה על מנת להציג לך פרסום המבוסס על תחומי עניין או
תוכן מוכוון אחר במסגרת השירותים שלנו ושירותים אחרים.
גם חברות שירותי פרסום מצד שלישי ומפרסמים בלתי קשורים אחרים מציגים
פרסומות במסגרת השירותים שלנו .כחלק מהשירותים שלהם ,הם עשויים ליצור
'עוגיה' נפרדת במחשב שלך או להשתמש בטכנולוגיות מעקב ואיסוף נתונים אחרות על
מנת לאסוף מידע כגון כתובת ה IP-שלך ,סוג הדפדפן שלך ,השרת שאליו מתחבר
המחשב שלך ,הקידומת והמיקוד המשויכים לשרת שלך והאם הגבת לפרסומת
מסוימת .אין לנו שליטה על טכנולוגיות המעקב של צדדים שלישיים אלה ,אופן
השימוש בהן או המידע שהן עשויות לאסוף ואיננו אחראים למדיניות הפרטיות או
לתוכן של צדדים שלישיים אלה .אנא בקר באתרי האינטרנט של עסקים אלה
בקישורים שלעיל על מנת לעיין במדיניות הפרטיות שלהם .אנו עשויים להוסיף או
לשנות מעת לעת את רשימת ספקי שירותי הפרסום מצד שלישי ואנו ממליצים לך
לעקוב אחר שינויים בסעיף זה .למידע נוסף על פרסום מקוון בכתובת
.www.aboutads.info/consumers
רבים מהמפרסמים מצד שלישי ,המשתמשים בכלי מעקב במסגרת השירותים שלנו
ובמסגרת שירותים אחרים ,חברים בתכניות המציעות לך אפשרויות בחירה נוספות
ביחס לאיסוף המידע שלך ולשימוש בו .למידע נוסף על האפשרויות הקיימות להגבלת
איסוף המידע שלך והשימוש בו על ידי צדדים שלישיים אלה ניתן לגלוש אל Network
http:// ,the Digital Advertising Alliance ,Advertising Initiative
 ,www.youronlinechoices.comוכן אל דפי האינטרנט של כלי העדפות הפרסומת של
פייסבוק ו-מדיניות הפרטיות של פייסבוק.
בדומה לכך ,אתה יכול לקבל מידע על האפשרויות שלך להסיר את עצמך ממעקב של
אפליקציות במכשירים ניידים על ידי רשתות פרסום מסוימות באמצעות הגדרות
המכשיר שלך .למידע נוסף על הדרך לשנות הגדרות אלה במכשירי אּפל ),(Apple
אנדרואיד ) (Androidוחלונות ) ,(Windowsראה:
•

אּפלhttp://support.apple.com/kb/HT4228 :

•

אנדרואידhttp://www.google.com/policies/technologies/ads/ :

•

חלונותhttp://choice.microsoft.com/en-US/opt-out :
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לתשומת לבך :אם תסיר את עצמך משירותי רשת פרסום אין זה אומר שלא תקבל
פרסומות בעת השימוש בשירותים שלנו או בשירותים אחרים והדבר גם לא ימנע קבלת
פרסומות המבוססות על תחומי עניין מצדדים שלישיים שאינם משתתפים בתכניות
אלה .עם זאת ,הדבר ימנע ממך פרסום המבוסס על תחומי עניין המבוצע באמצעות
הרשתות המשתתפות ,כאמור במדיניות ובמנגנוני הבחירה שלהן.
הודעה בדבר פונקציית "אל תעקוב" .הדפדפן או המכשיר שלך עשוי לכלול פונקציית
"אל תעקוב" .כיון שפרוטוקול ציות "אל תעקוב" טרם גובש ,נהלי גילוי ואיסוף המידע
של ּביְרד ואפשרויות הבחירה שאנו מאפשרים ללקוחות ימשיכו לפעול כמתואר
במדיניות פרטיות זו ,בין אם התקבל אות "אל תעקוב" ובין אם לאו.

שימוש במידע שלך
אנו משתמשים במידע הנודע לנו ממך על מנת לעזור לנו להתאים לך אישית את
חוויית השירותים ולשפרה עבורך ללא הרף .אנו עשויים להשתמש במידע שלך בדרכים
הבאות:
שימושים כלליים בכל המידע שנאסף
•

כדי לספק לך את השירותים

•

כדי לעקוב אחר רכבי ּביְרד

•

כדי להעלות את התוכן שלך על פי בקשתך

•

כדי להתיר לך לעדכן ,לערוך ולנהל את התוכן שלך

•

כדי לתקשר אתך ביחס לחשבון או לפעולות שלך אצלנו )לרבות הודעות
הקשורות לשירותים( ולשלוח לך מידע על מאפיינים ושיפורים בשירותים

•

כדי לתקשר אתך ביחס לשינויים במדיניות שלנו

•

כדי לתקשר אתך ביחס לתגובה שלך על פרסום בבלוג

•

כדי להתאים אישית את החוויות והתוכן במסגרת השירותים שלנו,
לרבות מסירת דוחות ,המלצות ומשוב אליך על פי העדפותיך

•

כדי ליצור מידע מצרפי או אנונימי שאינו מזהה אותך או את המכשיר
שלך שבו אנו יכולים להשתמש לכל מטרה שהיא

•

למטב או לשפר את המוצרים ,השירותים והפעילות שלנו

•

לעדכן את השירותים באופן אוטומטי
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•

לגלות ,לחקור ולמנוע פעילויות שעשויות להפר את המדיניות שלנו או
להיות בלתי חוקיות

•

לבצע ניתוחים סטטיסטיים ,דמוגרפיים ושיווקיים של המשתמשים שלנו

שימוש בנתוני המיקום שלך
אנו משתמשים בנתוני המיקום שלך ,לרבות מיקום  GPSמדויק ,על מנת:
•

לעקוב אחר השימוש ברכבי ּביְרד

•

להתאים אישית את התוכן במסגרת השירותים שלנו ,לרבות מסירת
דוחות ,המלצות ומשוב אליך על פי העדפותיך

•

למטב או לשפר את המוצרים ,השירותים והפעילות שלנו

•

לבצע ניתוחים סטטיסטיים ,דמוגרפיים ושיווקיים של המשתמשים
בשירותים ושל דפוסי הרכישה שלהם

שילוב המידע שלך
אנו משתמשים במידע מחלק אחד של השירותים בחלקים אחרים של השירותים ,או
בדוחות ובניתוחים ,שכולם בבעלות ּביְרד ומופעלים על ידה ,ואנו עשויים לשלב מידע
שנאסף ממספר חלקים של השירותים לכדי דוח או ניתוח או רשומה של לקוח אחד.

הבסיס המשפטי לשימוש במידע שלך
הבסיס המשפטי לשימוש במידע שלך כאמור במדיניות פרטיות זו הוא כדלקמן:
•

כאשר השימוש במידע שלך הכרחי לביצוע התחייבויותינו על פי חוזה
אתך )למשל ,כדי לקיים את :תנאי השירות של אתרי האינטרנט שלנו,
שאתה מסכים להם בכך שאתה גולש באתרי האינטרנט/נרשם; ו/או
החוזה שלנו למתן השירותים שלנו לך(

•

כאשר השימוש במידע שלך הכרחי לצורך אינטרסים לגיטימיים שלנו או
אינטרסים לגיטימיים של אחרים )למשל ,כדי לספק אבטחה לאתרי
האינטרנט ,למוצרים ,לתוכנות ולאפליקציות שלנו; לתפעל את העסק
שלנו ואת השירותים שלנו; להבטיח סביבות בטוחות עבור צוות
העובדים והמבקרים שלנו; לבצע ולקבל תשלומים; לציית לדרישות
החוקיות ולהגן על זכויותינו החוקיות; למנוע הונאה ולהכיר את הלקוח
שלו אנו מספקים שירותים(

•

כאשר השימוש במידע שלך דרוש לצורך ציות לדיני האיחוד האירופי
)למשל ,כדי לשמור את היסטוריית עסקאות התשלום שלך לצרכי דיווח
מס(
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•

כאשר יש בידינו את הסכמתך כמוגדר בדין החל

כיצד אנו משתפים במידע שלך
אנו משתפים בנתונים שלך בדרכים הבאות:
שותפים עסקיים ,נותני חסות וצדדים שלישיים
אפשר שנשתף נותני חסות ושותפים עסקיים אחרים שלנו במידע שלך מעת לעת .אתה
רשאי בכל עת לחזור בך מהסכמתך לשיתוף שותפים עסקיים וצדדים שלישיים במידע
האישי )כהגדרתו בדין הקליפורני( שלך על ידינו באמצעות ביצוע תהליך ההסרה
העצמית המתואר להלן.
נותני שירותים מצד שלישי
אנו משתמשים במגוון שירותים של ספקים מצד שלישי וחברות קשורות המבצעות
תפקידים מטעמנו ,כגון אירוח ,חיובים ועיבוד תשלומים ,הודעות " ,"pushאחסון ,רוחב
פס ,כלי ניהול תוכן ,ניתוח נתונים ,שירות לקוחות ,הגנה מפני הונאה וכו'.

מצבים משפטיים/מצבי חירום
אנו עשויים גם להשתמש במידע או לגלותו אם נידרש לעשות זאת על פי דין או באמונה
בתום לב כי פעולה כזו הכרחית על מנת )א( לקיים את הדין החל או לפעול על פי
הוראות שיפוטיות שהומצאו לנו או לגבי השירותים; )ב( להגן ולגונן על זכויותינו או
רכושנו ,השירותים או המשתמשים שלנו; וכן )ג( לפעול בנסיבות של מצב חירום על
מנת להגן על הבטיחות האישית שלנו ,של החברות הקשורות שלנו ,סוכנינו ,או
המשתמשים בשירותים או הציבור .הדבר כולל החלפת מידע עם חברות וארגונים
אחרים להגנה מפני הונאה.
פורומים ציבוריים
מאפיינים מסוימים של השירותים שלנו מאפשרים לך לשתף משתמשים אחרים
בתגובות באופן ציבורי .כל מידע שאתה מזין דרך מאפיינים כאלה איננו סודי ואנו
עשויים להשתמש בו לכל מטרה שהיא .למשל ,אם אתה מזין ביקורת מוצר באחד
מהאתרים שלנו ,אנו עשויים להציג את הביקורת שלך )יחד עם השם ,אם צוין( באתרי
אינטרנט אחרים של ּביְרד ובאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים .יתר על כן ,אם אתה
כותב תגובה בבלוג שלנו ,קוראים אחרים של הבלוג יוכלו לעיין בתגובות שלך .כל מידע
שאתה מפרסם בגלוי בדרכים אלה יהיה זמין לציבור בכללותו ונגיש באופן פוטנציאלי
באמצעות מנועי חיפוש מצד שלישי .על כן ,אנא נקוט זהירות כשאתה משתמש
במאפיינים אלה.
מידע מצרפי/אנונימי
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מעת לעת ,אנו עשויים לשתף במידע מצרפי/אנונימי אודות השימוש בשירותים ,כגון
באמצעות פרסום דוח על מגמות בהרגלי השימוש .שיתוף מידע כאמור הוא בלתי
מוגבל.
העברות עסקיות
בזמן שאנו ממשיכים לפתח את פעילותנו ,אנו עשויים לקנות חברות אחרות ,להתמזג
עמן או להיכנס לשותפות עמן .בעסקאות כאלה )ובכלל זה ,לקראת עסקאות כאלה(,
ייתכן שמידע על משתמשים יהיה בין הנכסים המועברים .אם נכסינו ,כולם או חלקם,
נמכרים או מועברים לצד שלישי ,סביר כי מידע על לקוחות יהיה אחד מהנכסים
העסקיים המועברים .אם העברה כאמור כפופה למגבלות מחייבות נוספות על פי
הדינים הרלוונטיים ,אנו נמלא אחר מגבלות כאמור.

כיצד אנו מגנים על המידע שלך
אנו נוקטים אמצעים טכניים וארגוניים על מנת להגן על המידע שלך מפני השמדה
מקרית או בלתי חוקית או גילוי או גישה ללא הרשאה ,שינוי או אובדן מקרי .יחד עם
זאת ,לא קיימת שיטת תמסורת באינטרנט ולא קיים אמצעי אחסון אלקטרוני או פיזי
שהם בטוחים באופן מוחלט .לפיכך ,אתה מאשר ומסכים כי אין באפשרותנו להבטיח
את אבטחת המידע שלך ,המועבר לשירותים שלנו ,באמצעותם או במסגרתם או דרך
האינטרנט וכי כל העברה כאמור נעשית על אחריותך.

שמירת המידע שלך
אנו שומרים את מידע שלך לזמן שאינו עולה על הנדרש לצרכים שעבורם הוא מעובד.
משך התקופה שבה אנו שומרים מידע תלויה בצרכים שעבורם הוא נאסף ומשמש ו/או
כפי שנדרש על מנת לקיים את הדינים הרלוונטיים.

משתמשים בינלאומיים
המידע הנדון במדיניות פרטיות זו ,שנאסף מחוץ לארצות הברית ,נתון לשליטת חברת
) .Bird Rides Europe B.Vשכתובתה Weesperstraat 61, 1018 VN Amsterdam, The
 .(Netherlandsהמידע ישותף ויעובד גם בארצות הברית על ידי ּביְרד ,שמשרדה הראשי
בארצות הברית נמצא בכתובת  .406 Broadway, #369, Santa Monica, CAהמידע שלך
יעובד בארצות הברית לצרכים המתוארים במדיניות זו .כמתואר לעיל ,אנו עשויים גם
למסור את עיבוד הנתונים שלך בקבלנות משנה לגופים אחרים בקבוצת ּביְרד ,לספקי
שירותים אמינים ולשותפים עסקיים אמינים ,או לשתף אותם בנתונים שלך בדרך
אחרת ,במדינות שאינן מדינת מגוריך ,לרבות בארצות הברית ,בהתאם לדין החל.
צדדים שלישיים כאמור עשויים לעסוק ,בין היתר ,במתן שירותים לך ,בעיבוד עסקאות
ו/או במתן שירותי תמיכה .במסירת המידע שלך לנו ,אתה מאשר כל העברה ,שמירה
או שימוש כאמור.
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אם אתה נושא מידע באיחוד האירופי ,אזי אם נמסור מידע כלשהו אודותיך לגוף
כלשהו מקבוצתנו שאינו חבר באזור הכלכלי האירופי או למעבדי מידע מצד שלישי
כאמור ,אנו ננקוט צעדים מתאימים על מנת להבטיח כי חברות כאמור יגנו על המידע
שלך באופן מספק בהתאם למדיניות פרטיות זו .צעדים אלה כוללים חתימה על
סעיפים חוזיים סטנדרטיים בהתאם לדיני הגנת נתונים של האיחוד האירופי ואחרים
על מנת שיחולו על העברות נתונים כאמור .למידע נוסף אודות מנגנוני העברה אלה,
אנא צור עמנו קשר כמפורט בסעיף "פרטי הקשר" להלן.
אם הדבר רלוונטי ,אתה רשאי להגיש תלונה לרשות המפקחת על הגנת המידע
במדינה שבה אתה מתגורר .לחלופין ,אתה רשאי לבקש סעד באמצעות בתי המשפט
המקומיים ,אם אתה סבור כי זכויותיך הופרו.

קישורים ושירותים של צדדים שלישיים
השירותים כוללים קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים כגון אתרי מדיה
חברתית ,וכוללים גם תוספים )” (“plug-insופונקציות )כגון כפתור "אהבתי" )” (“Likeשל
פייסבוק וכפתור "מעקב" )” (“Followשל טוויטר( .אם תבחר להשתמש באתרים או
במאפיינים אלה ,אתה עשוי לחשוף את המידע שלך לא רק לצדדים שלישיים אלה,
אלא גם למשתמשים שלהם ולציבור באופן כללי יותר ,כשהדבר תלוי באופן שבו
שירותיהם פועלים .איננו אחראים לתוכן של אתרי אינטרנט או שירותים אלה או לאופן
שבו הם נוהגים .איסוף המידע שלך ,השימוש בו וגילויו יהיו כפופים למדיניות
הפרטיות של אתרי האינטרנט או השירותים מצד שלישי ,ולא למדיניות פרטיות זו .אנו
מעודדים אותך לעיין במדיניות הפרטיות ובמדיניות האבטחה של צדדים שלישיים
כאמור.

שינויים במדיניות זו
אנו שומרים את הזכות לתקן מדיניות פרטיות זו בכל עת ,על מנת לשקף שינויים בדין,
בנוהגי איסוף הנתונים והשימוש בנתונים שלנו ,במאפייני השירותים שלנו ,או
התקדמויות טכנולוגיות .אנו נאפשר גישה למדיניות הפרטיות המעודכנת באמצעות
השירותים ,כך שעליך לעיין במדיניות מעת לעת .תוכל לדעת אם מדיניות הפרטיות
השתנתה מאז המועד האחרון בו עיינת בה על ידי בדיקת "המועד הקובע" המצוין
בתחילת המסמך .אם נערוך שינוי מהותי במדיניות ,תימסר לך הודעה מתאימה
בהתאם לדרישות החוקיות .בהמשך השימוש בשירותים ,אתה מאשר כי קראת והבנת
את הגרסה האחרונה של מדיניות פרטיות זו.

אפשרויות הבחירה שלך לעניין שיווק
אם ברצונך להביע העדפות ביחס לסוג הדיוור שאתה מקבל מאתנו ,לרבות הסרה
עצמית מדיוור שיווקי מאתנו ,אתה רשאי לעשות זאת בכל עת באמצעות עדכון
העדפות הדיוור המפורטות בפרופיל החשבון שלך .לתשומת לבך ,אנו עשויים להמשיך
לשלוח הודעות שאינן קשורות לקידום מכירות ,כגון אישורי איוש )staffing
 ,(confirmationsהודעות חשובות ומידע אחר אודות השימוש שלך בשירותים.
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זכויות נושא מידע באיחוד האירופי
לנושאי מידע באיחוד האירופי זכויות מסוימות ביחס למידע שלהם ,כפי שמורחב
בסעיף זה להלן.
זכויותיך החוקיות
אם אתה מעוניין במידע נוסף ביחס לזכויותיך החוקיות על פי הדין הרלוונטי או
ברצונך לממש איזו מהן ,אנא צור עמנו קשר בכל עת באמצעות המידע בסעיף "פרטי
הקשר של ּביְרד" להלן .יתכן שהדינים המקומיים שלך יאפשרו לך לבקש מאתנו:
•

לתת גישה למידע מסוים אודותיך שבו אנו מחזיקים ו/או לתת עותק שלו

•

למנוע את עיבוד המידע שלך לצרכי שיווק ישיר )לרבות עיבוד שיווק
ישיר המבוסס על ”(“Profiling

•

לעדכן מידע שאינו עדכני או שאינו נכון

•

למחוק מידע מסוים אודותיך שבו אנו מחזיקים

•

להגביל את הדרך שבה אנו מעבדים חלקים מסוימים מהמידע שלך או
מגלים אותם

•

להעביר את המידע שלך לספק שירותים מצד שלישי

•

לבטל את הסכמתך לעיבוד המידע שלך

אנו נבחן את כל הבקשות ונמסור את תשובתנו במסגרת התקופה הקבועה בדין
הרלוונטי .אולם ,לתשומת לבך ,מידע מסוים עשוי להיות פטור מבקשות כאמור
בנסיבות מסוימות ,ובכלל זה במקרה שנצטרך להמשיך לעבד את המידע שלך על מנת
לספק לך שירותים או לעמוד בחובה חוקית .כמו כן ,לא תורשה לעיין במידע של כל
אדם או גוף אחר .ייתכן שנבקש ממך למסור לנו מידע הנחוץ לצורך אימות זהותך לפני
שנשיב לבקשתך.

זכויות הפרטיות שלך על פי דיני קליפורניה
סעיף  1798.83לקוד האזרחי של קליפורניה ) (California Civil Codeמתיר ללקוחות
ּביְרד שהם תושבי קליפורניה לבקש מידע מסוים ,אחת לשנה ,ביחס לגילוי המידע
האישי )כהגדרתו בדין הקליפורני( שלהם על ידה לצדדים שלישיים לצרכי השיווק
הישיר שלהם .להגשת בקשה כזו ,אנא שלח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת
. .Shalom@bird.co

פרטי הקשר של ּביְרד
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אם יש לך שאלות כלשהן ביחס למדיניות פרטיות זו ,צור עמנו קשר בדואר אלקטרוני
לכתובת  .Shalom@bird.coאו בטלפון למספר .1-866-205-2442
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