מדיניות פרטיות GETJOB
 GETJOBמקבוצת מעוף (ע.י) בע"מ וכל אחת מחברות הבנות שלה וחברות הקשורות אליה (להלן ביחד" :מעוף"),
מכבדת את פרטיות המשתמשים בכל אתרי האינטרנט ,המערכות והאפליקציות המופעלות על ידי מעוף (להלן ביחד:
"הפלטפורמות") ,החליטה בזאת לפרסם את מדיניות הגנת הפרטיות באתריה ,והיא מתחייבת כלפי המשתמשים
בקיום מדיניות זו.
מדיניות הפרטיות תחול על מועמדים לעבודה ,מעסיקים פוטנציאלים וכל המשתמשים האחרים בפלטפורמות (להלן
ביחד" :המשתמש" או "המשתמשים" בהתאמה).
מטרת מדיניות הפרטיות הינה להסביר בנוגע לנהלי מעוף ביחס לפרטיות המשתמשים בפלטפורמות וכן לתאר את סוגי
המידע האישי שאוספת מעוף ,אופן השימוש במידע שנמסר על ידי המשתמשים ו/או נאסף אודותיהם בעת השימוש
באתרים ,הגורמים איתם מעוף משתפת ו/או מעבירה את המידע ועוד .כמו כן ,מטרת מדיניות זו הינה לתאר את
האמצעים הננקטים על ידי מעוף על מנת לאבטח ולהגן על המידע.
כללי:
בעת השימוש בפלטפורמות נאסף מידע אודות המשתמשים .חלק מהמידע אינו מזהה את המשתמשים באופן אישי
ואינו נשמר ביחד עם פרטי המשתמשים ,לדוגמא :כתובת האינטרנט ( )IPשממנה נערכה הפניה ועוד .חלק מן המידע
מזהה את המשתמשים באופן אישי ,באמצעות המידע אשר נמסר ו/או מועבר בפלטפורמות על ידי המשתמשים ביודעין
(להלן" :מידע אישי")

רישום לשירותים:
חלק מהשירותים בפלטפורמות טעונים הרשמה ,ובתוך כך מסירת מידע אישי ,לדוגמא :פרטי קשר ,שם משתמש
וסיסמה  ,כתובת מגורים ,כתובת דואר אלקטרוני וכדומה.
במידה והמשתמש הגיש מועמדות למשרה ,מעוף עשויה לאסוף אודותיו פרטים אישיים נוספים ,לדוגמא :מידע הנכלל
בקורות החיים של המשתמשים ,מידע אודות רקע תעסוקתי והשכלתי של המשתמש ועוד נתונים אישיים כאלה ואחרים
המפורטים בקורות חיים ו/או בתעודות ו/או מסמכים אחרים שיועברו על ידי המועמדים למעוף.
מובהר ,כי ללא מסירת הנתונים הנדרשים בשדות החובה בפלטפורמות  ,ככל שנדרשים ,לא יוכל המשתמש להירשם
לשירותים באתרים הטעונים רישום.
ככל ונדרשים פרטים אישיים בעת הרישום לשירותים באתרים ו/או ככל והמשתמש יתבקש למסור נתונים נוספים,
יידרש רק המידע הנחוץ לשם מתן השירות.

מאגר המידע:
למעוף מאגרי מידע רשומים עפ"י הדין ,אשר בהם נשמרים הפרטים שנמסרו ו/או יאספו אודות המשתמשים באתרים,
והמיועדים ,בין היתר ,לשם תפעול וניהול הפלטפורמות והשירותים המוצעים בהם.
הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של מעוף ובאחריותה.
השימוש במידע שנאסף יעשה אך ורק על פי הוראות כל דין ועל פי מדיוניות פרטיות זו ,וזאת למטרות המפורטות להלן:
מתן אפשרות למשתמשים לעשות שימוש בשירותים השונים המוצעים;
שליחת תוכן פרסומי ועדכונים בנוגע למשרות ויצירת קשר עם מועמדים לעבודה ומעסיקים;
שיפור והעשרה של השירותים והתכנים המוצעים באתרים;

שינוי ו/או ביטול של שירותים ותכנים קיימים;
יצירה וניהול של חשבונות מקוונים;
מתן פתרונות בעולם המשאב האנושי;
במקרה של הליך משפטי מול מעוף שיחייב חשיפת פרטים אישיים;
לכל מטרה אחרת ,המפורטת במדיניות פרטיות זו ו/או של השירותים בפלטפורמות;

מסירת מידע לצד שלישי:
מעוף לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיהם האישיים והמידע שנאסף אודות המשתמשים במערכות ,אלא במקרים
הבאים:








במקרה בו נדרשת מעוף להעביר פרטים אישיים לצד שלישי ,לרבות אך לא רק ,העברת פרטי קשר או קורות
החיים או קטעי וידאו של המשתמשים למעסיקים פוטנציאליים;
במקרה בו כניסת המשתמשים לאתרים ו/או התקשרות המשתמשים עם מעוף בוצעה בפועל באמצעות אתר
של מפעיל אחר ו/או באמצעות גופים חיצוניים המפעילים שירותים ו/או יישומים מסוימים בתוך האתרים;
במקרה שיתקבל בידי החברה צו שיפוטי ,או דרישה של רשות מוסמכת ,המורה למסור את פרטיו האישיים
של משתמש ו/או את המידע אודותיו לצד שלישי;
במקרה של מחלוקת ,טענה ,תביעה ,דרישה או הליכים משפטיים בין המשתמש לבין מעוף ו/או כל צד שלישי
אחר בקשר עם השימוש שנעשה על ידי המשתמש בפלטפורמות או במערכת של המפעיל האחר;
במקרה בו מעוף תתמזג עם גוף אחר ו/או תמזג את פעילות האתרים או חלק מהם עם פעילותו של צד שלישי,
תהיה מעוף זכאית להעביר לאותו גוף העתק מן המידע אשר נאגר אודות המשתמשים באתרים ו/או כל מידע
סטטיסטי שבידיה ,ובלבד שאותו גוף יאמץ כלפי המשתמשים את מדיניות הפרטיות הזו;
על פי בקשתו המפורשת של המשתמש.

קבצי  Cookiesומידע הנאסף באמצעים אוטומטיים:
מעוף מצהירה ,כי בעת הביקור ו/או השימוש באתרים ,יתכן וייאספו פרטים ונתונים באמצעים אוטומטיים ,כגון קבצי
 ,Cookiesשירותי אנליטיקה של גורמים חיצוניים ,כדוגמת  Google Analyticsואחרים וזאת לצורך תפעולם השוטף
והתקין של האתרים וכן לשם איסוף נתונים סטטיסטיים ולצורכי אבטחת מידע ולצרכים נוספים שיידרשו .במידה
והמשתמש מתנגד לשימוש בקבצי  ,Cookiesבאפשרותו להימנע מכך על ידי שינוי הגדרות הדפדפן באמצעותו הוא
גולש באתרים.

דיוורים באמצעות דואר אלקטרוני:PUSH, SMS ,
כל חיפוש עבודה באמצעות הפלטפורמות של מעוף ,מהווה הסכמת המשתמש לכניסה למאגר המידע של מעוף וכן
הסכמה לקבלת דיוורים להצעות עבודה ,אלא אם המשתמש ביקש בכתב באופן מפורש את הסרתו מרשימות הדיוור
של מעוף.יצוין ,המשתמשים רשאים בכל עת לפנות בכתב למעוף בבקשה להסרת פרטיהם מרשימות הדיוור ,כמפורט
בפרטי ההתקשרות במדיניות פרטיות זו.

אבטחת מידע:
מעוף נוקטת אמצעי אבטחת מידע מסוגים שונים ,על מנת להגן על המידע האישי של המשתמשים במערכות השונות.
עם זאת ,אין באמצעים אלה בכדי להעניק ביטחון מוחלט ומעוף אינה מתחייבת כי השירותים שהיא מציעה יהיו חסינים
באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע .מעוף תבחן מעת לעת את אמצעי אבטחת המידע של האתרים ותבצע
שינויים ושדרוגים בהתאם לנדרש על מנת לשמור על רמת אבטחה נאותה.

GETJOB Privacy policy
GETJOB by Maof Group (A.I) Ltd. and each of its subsidiaries and related (hereinafter collectively: "Maof"),
respects the privacy of users of all websites, apps and systems operated by Maof (hereinafter collectively:
"the platforms"), has hereby decided to publish The privacy protection policy on its sites, and it is committed
to users in compliance with this policy.
The Privacy Policy will apply to job applicants, potential employers and all other users of the platforms
(collectively, the "User" or "Users" respectively).
The purpose of the privacy policy is to explain Maof regulation regarding the privacy of users of the
platforms and to describe the types of personal information that Maof collects, how the information
provided by users and / or collected about them when using the platforms, factors with which Maof shares
and / or transmits the information and more. Also, the purpose of this policy is to describe the measures
taken by Maof in order to secure and protect the information.

General:
When using the platforms, information about the users is collected. Some of the information does not
identify the users personally and is not stored together with the users' information, for example: the
Internet address (IP) from which the referral was made and more. Some of the information identifies the
users personally, through the information that is provided and / or transmitted on the platforms by the users
knowingly (hereinafter: "Personal Information").

Registration for services:
Some of the services on the platforms require registration, including personal information, for example:
contact information, username and password, residential address, e-mail address etc..
If the user has applied for a position, Maof may collect additional personal details about him, for example:
information included in the users' resumes, information about the user's employment and educational
background and other such and other personal data specified in resumes and / or other certificates and / or
documents submitted by Candidates of Maof.
It is clarified that without providing the required data in the fields on the platforms, as required, the user will
not be able to register for the services that require registration.
As and personal information is required when registering the platforms services and / or as far as the user is
prompted to provide additional data, the required only the information is necessary for providing the
service.

Database
The database registered according to the law, which store the information provided and / or collected about
the users, and which are use for, among other things, for the operation and management of the platforms
and the services offered by them.

The data collected will be stored in Maof's database and under its responsibility.
Using the information collected will be strictly according to the provisions of the law and in accordance with
this Privacy Policy for the following purposes:
Enabling users to make use of the services offered;
-

Sending advertising content and updates regarding jobs and contacting potential candidates and
employers.
Improvement and enhancement of the services and content that’s offered by the platforms.
Updates regarding change or cancellation of existing services and content.
Creation and management of online accounts.
Providing solutions in the field of human resources.
In the case of legal process with Maof that would require revealing personal information.
For any other purpose, specified in this Privacy Policy or the Platforms Services Privacy Policy.

Utilization and Passing On of Personal Data
Maof will not pass on to third parties their personal details and information collected about the systems
users, except for the following cases:
Transfer personal information to a third party, including but not limited to, transferring users' contact
information or resumes or Videos to potential employers;
In case the users entry into the platforms or the users' connection with Maof was made through the site of
another operator or external factor that operate certain services or applications within the sites;
In case that Maof receives a court order, or a request from a competent authority, instructing to transfer of
a user's personal details or information to a third party.
With the occurrence of a dispute, claim, lawsuit, demand or legal proceedings between the user and Maof
and any other third party in connected with the user's use of the platforms or systems of the other operator;
If Maof will merges with another entity or merges the activity of the platforms wholly or partly with the
activities of a third party, Maof will be entitled to transmit to that entity a copy of the information stored
about the users and any statistical information in its possession.
At the express request of the user.

Cookies and information collected by automatic means
When users visit or using the sites and systems, information and data may be saved by automatic means,
such as cookies, analytics services from external parties, such as Google Analytics and others, for the proper
operation of the sites and for collecting statistics and security and other needs as required.

If the user objects to the use of cookies, he can avoid this by changing the browser settings through which he
browses websites.

Connecting via E-mail, PUSH, SMS:
Any job search through Maof's platforms constitutes the user's consent to be included In Maof's database as
well as consent to receive mailings of job offers, unless the user has expressly requested his removal from
Maof's mailing lists.
Users may apply at any time in writing to Maof for the removal of their details from the mailing lists, as
specified in the contact details in this privacy policy.

information security
Maof adopts various types of information security measures in order to protect the personal information of
users of the various systems. However, these measures do not provide complete security and Maof does not
warrant that the services it offers will be completely immune from unauthorized access to information. Maof
will periodically review the information security measures of the sites and make changes and upgrades as
required in order to maintain an adequate level of security.

Privacy Policy Updates:
The privacy policies of the platforms may change from time to time. Maof will update site users on
significant changes of the Privacy Policy by placing an appropriate notice on the Sites.
Reporting a violation of privacy and inquiries in any matter regarding the privacy policy:
A user whose privacy has been violated during the use of Maof platforms or any application regarding with
this policy, can contact Maof via e-mail address maof@maof-group.co.il or via mail, 3 Hayozma St., Tirat
Carmel.

