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 –מדיניות טכנית 
 פרטיות  

  
 תכלית והיק ף  .1

מתפעלת את אתר  ConstructSecureהמדיניות נועדה להגדיר את תנאי הפרטיות שבמסגרתם 

האינטרנט הכללי של ה , ומעבד ת , מאחסנת ומשתמשת בנתונים שהיא אוספת מלקוחות רשומים 

 ומשתמשים בו.  ConstructSecureשנכנסים ליישום טרום הזכאות לספקים של 

  

www.constructsecure.com  (מדיניות זו חלה במלואה על אתר האינטרנט הציבורי של 

ConstructSecure וכן על כל הרשתות ומערכות  ה )-IT  שלConstructSecure   וכל הנתונים של

. נתונים של  CSידי לקוחות רשומים בקשר לשימוש במערכת  -משתמשי הקצה שמסופקים ע ל 

משתמשי קצה כוללי ם , בין הית ר , שמו ת , כתובות דוא"ל עסקיות ומספרי טלפון בעבודה.  

יכולים לבחור לספק גם מספרים של טלפונים ניידים עסקיי ם , על   CS Inspectהמשתמשים במערכת 

צה  מנת לקבל התראות בנוגע לממצאים של בדיקות בקרה. נתונים אישיים אלה של משתמשי הק

שמאפשר למשתמשים להגדיר חשבונות  CSנדרשים לתקשור עם לקוחות רשומים ולשימוש ביישום של 

מאובטחים ולקבל הודעות והתראות מהמערכת. מדיניות זו נשארת בתוקף מלא עבור כל חשבון לקוח  

 פעיל.  

  

בנוגע לקובצי  נועדה להסביר באופן ברור ויסודי את כללי המדיניות שלנו  CSמדיניות הפרטיות של 

Cookie  איסוף נתוני ם, שימוש בנתוני ם, עיבוד נתוני ם, העברת נתוני ם, שימור ומחיקה של נתוני ,

במטרה ל נהל   ConstructSecureם, הודעות על חשיפת נתונים אישיים והאופן שבו ניתן לפנות אל 

 או למחוק מידע/חשבון. 

  

 מבקרים לעומת משתמשים    . 2

באתר לא נדרשים לספק מידע אישי על  ומבקריםזמין לציבור,  ConstructSecureאתר האינטרנט של  

משתמשת בקובצי  ConstructSecureמנת לגלוש בדפים וללמוד על מוצרי החברה. עם זא ת, 

Cookie להלן.  4, שעוזרים לנו לשפר את חוויית המבקרים באתר, כפי שמתואר ביתר פירוט בסעיף

באמצעות כרזה  Cookieמיודעים באופן מיידי על השימוש שלנו בקובצי  CSמבקרים חדשים באתר של 

 צפה.  

 בנוסף, בכרזה הצפה הבאה וכן בתחתית של כל דף באתר, מסופק קישור למדיניות זו. 

  

 מוגדרים במדיניות זו כאנשים שרשומים בלפחות מוצר  ConstructSecureשל מערכת משתמשים 

. מדיניות זו מתייחסת  CS Inspectו/או   CS Tracker ,CS Financial ,CS Safety, כולל CSתוכנה אחד של 

 , כולל לקוחות ועובדי החברה. CSהקצה שמשתמשים בכל היבט שהוא של מערכת משתמשי לכל 

  

מנהלית או   – CSהאינטרנט של -יכולים לקבל גישה מאחד משני סוגים ליישום מבוסס CSמשתמשי 

(  Administrativeשתי רמות הגישה הוא שמשתמשים עם זכויות מנהליות )כללית. ההבדל היחיד בין 
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ויכולים ליצור משתמשים עם זכויות כלליות   ConstructSecureידי -מוגדרים מראש במערכת על

(Generalכדי שיוכלו לנהל באופן פני ם )- ארגוני את רשימת העובדים שישתמשו ביישום שלCS 

 ים שלהם. בהתאם לצרכים העסקיים הספציפי

  

כאשר מנהל מערכת של לקוח מוסיף משתמש כללי, הנתונים המזהים היחידים שמנהל המערכת 

מספק הם הש ם, כתובת הדוא"ל העסקית ומספר הטלפון של המשתמש הכללי. לאחר שמנהל  

  CSמערכת של לקוח מגדיר פרופיל של משתמש כללי, נשלחת הודעת דוא"ל אוטומטית ממערכת 

. ההודעה כוללת קישור שמפעיל את היצירה הרשמית של פרופיל משתמש כללי. למשתמש הכללי

 Completely)ראשי התיבות של   CAPTCHA-במהלך תהליך ההגדרה, אנחנו משתמשים ב

Automated Public  Turing test to tell Computers and Humans Apart )–  מבחן מערכתי

מבחין בין    CAPTCHAני אדם ותוכניות אוטומטיות. אתגר שמבוסס על מענה לאתגר שנועד להבחין בין ב 

ידי בקשה להשלמת משימה שבני אדם יכולים לבצע בקלות אבל קשה וממושכת  -בני אדם ומכונות על 

עבור רובוטים. בהמשך, במהלך תהליך ההגדרה, כל המשתמשים נדרשים ליצור ולציית למערכת  

 . CSסמאות של סיסמאות נוקשה, שמתוארת בפירוט המדיניות הסי

  

 חשבונות של משתמשי קצה הם ייחודיים לכל משתמש, ולעולם אינם משותפים בין משתמשים .  

על סמך שם המשתמש והסיסמה הייחודיים שלו, משתמש כללי יכול לגשת אך ורק לנתונים  

   CSהספציפיים שהוא הזין. בנוסף, למשתמשי קצה יש גישה רק למודולים ספציפיים ביישום של 

 . ידי הסכם הלקוח שלהם-שמוגדרים על  (CS Inspect ,CS Tracker ,CS Financial ,CS Safety למשל) 

  

 מסמכי סימוכי ן  .3

 התקנות והנהלים הספציפיים שרלוונטיים למדיניות זו כוללי ם, בין היתר: 

  

•  . A.9.1.1, A.9.1.2, A.9.2.1 – A.9.2.6, A.9.3.1, A.9.4.1, A.9.4.3 סעיפים .ISO/IEC 27001 תקן 

  , 8102/50/52(GDPR)התקנה הכללית להגנה על נתונים  •

של האיחוד האירופי וארה"ב ושל שווייץ וארה"ב, לשכת הסחר האמריקנית/   Privacy Shieldנוהלי  •

   המועצה האירופית/המינהל השווייצרי

  01 /01/2020(, CCPAפרטיות הצרכנים בקליפורניה ) החוק להגנה על  •

כללי  נתונים הגנת חוק  (LGPD), 20/1/2020       

  

לבטיחות מידע הם  ConstructSecureתקנוני המדיניות המקיפים שמתארים את מחויבותה של 

נועדה לספק  CS. מדיניות המידע של CSומדיניות אבטחת המידע של  CSמדיניות פרטיות זו של 

( של   ISMSבנה ברמה גבוהה של העקרונות והנהלים של מערכת הניהול לאבטחת מידע  )ה

ConstructSecure  . 



  

 

CONSTRUCTSECURE 

  סודי

MANAGING YOUR  

  

 V5, 08/06/20, SK-DM-KS  3   פרטיות –מדיניות טכנית  –  ISMS  

ידי  -מתווה גישה כללית לאבטחת מיד ע , היא מושלמת ע ל  CSבשעה שמדיניות אבטחת המידע של 

את   תקנוני מדיניות טכנית ספציפיים שמגדירים את האמצעים  שאנחנו נוקטים על מנת להבטיח

 סודיות הנתונים ושלמות ם , כולל:   

  

 בנושא שימוש קביל   CSמדיניות  •

 בנושא בקרת גישה  CSמדיניות  •

 בנושא ניהול שינויים והנדסת/פיתוח אבטחה   CSמדיניות  •

 בנושא ניקוי שולחנות ומסכים  CSמדיניות  •

 בנושא גיבוי נתונים   CSמדיניות  •

 בנושא בקרת תיעוד ומידע  CSמדיניות  •

  CSמדיניות ההצפנה של  •

 בנושא ניהול תקריו ת  CSמדיניות  •

 בנושא ביקורות פנימיות וחיצוניות   CSמדיניות  •

 בנושא רישום ביומן וניטור   CSמדיניות  •

  CSמדיניות הסיסמאות של  •

  

שמכילים מידע ארגוני שרלוונטי לאבטחת   CSארגוניים של  -בנוסף, קיימים מספר מדריכים פני ם

 ולדרך שבה אנחנו מתקשרים נהלים אלה לעובדים וללקוחו ת, כולל:  המידע שלנו 

  

  CSהמדריך המנהלי של  •

 בנושא התקשרות עם ותמיכה בלקוחות/ספקים   CSמדריך  •

 בנושא התאוששות מאסונות והמשכיות עסקית   CSמדריך  •

  CS ISMSמתודולוגיית הערכת הסיכונים והטיפול בסיכונים של  •

  CS ISMSטיפול בסיכונים של דוח הערכת הסיכונים וה •

   CSמדריך הנהלים לעובדי  •

  CSמדריך ארכיטקטורת המערכות של  •

  

   Cookieמדיניות בנושא קובצי  .4

יפעל כהלכה, לפעמים נשמרים במכשיר של המבקר  או   ConstructSecureכדי שאתר האינטרנט של 

מאוחסנים כקובצי טקסט במכשיר על . קבצים אלה Cookieהמשתמש קבצים קטנים שנקראים קובצי 

מנת שההעדפות של המבקר או המשתמש )למשל שפה, גודל גופן, פרטי התחברות למערכת 

מועלה בדפ דפן. נוהל נפוץ זה לא   CSוהעדפות תצוגה נוספות( "ייזכרו" בפעמים הבאות שהאתר של 

הגנה המחמירים ביותר לשמירה על תקני האבטחה וה CSממזער בשום פנים ואופן את מחויבותה של  

נעזר בקובצי  ConstructSecureביחס לפרטי הלקוחות. בדומה לרוב אתרי האינטרנט, גם האתר של 
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Cookie   כדי להבטיח למבקרים ולמשתמשים חוויה עקבית ויעילה, וכדי לבצע פונקציות חיוניות כמו

 התחברות ממושכת של משתמשים רשומים למערכת.  

  

ConstructSecure ה להיעזר בקובצי עשויCookie  גם כדי לנתח את האופן שבו מבקרים ומשתמשים

מנהלים אינטראקציה עם האתרים שלנו ומנווטים בה ם , במטרה להטמיע שיפורים. נעשה שימוש  

גם כדי לזכור ולתעד ביומן את הפעולות של משתמשים רשומים. לא  Cookieבמידע שקשור לקובצי 

אף מטרה אחרת מלבד כמתואר בזאת. באופן ספציפ י , אתר  ל Cookieנעשה שימוש בקובצי 

לא מאפשר למנגנוני מעקב של גורמי צד שלישי לאסוף נתונים   ConstructSecureהאינטרנט של  

לאורך זמן ובין אתרים לא קשורים לצורך שימוש בפרסום מבוסס תחומי עניין. בנוס ף,  

ConstructSecure  מסמנת את כל  קובצי  ה-Cookie  באמצעות סמןHttpOnly   מיוחד שמגדיר

 לדפדפן שרק הוא רשאי לגשת אליהם. סמן  

HttpOnly  זה מבטיח שניסיונות גישה של תוקפים לקובץ ה -Cookie  בעזרתJavaScript  , זדונ י

 ייאסרו.  

  

  מכל אתר שהוא באמצעות הגדרות הדפדפן. חשוב Cookieמבקרים ומשתמשים יכולים לחסום קובצי 

של דפדפנים שונים. לקבלת מידע נוסף על   Cookieלציין שיש הבדל בנהלים לשינוי הגדרות וקובצי 

 בדפדפנים הנפוצים ביותר, ניתן לעיין בהנחיות באתרים הרלוונטיים:  Cookieאופן ההשבתה של קובצי 

  

•  ( http://support.microsoft.com/gp/cookies/en) Internet Explorer 

•  (http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies) Mozilla Firefox 

•  Google Chrome 

 (http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647) 

•  (http://support.apple.com/kb/PH5042) Safari 

•  ( http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/) Opera 

  

, אפשר גם למחוק את כל קובצי Cookieנוסף על שינוי של הגדרות הדפדפן כדי למנוע שמירה של קובצי 

סנים במכשיר. אם מבקר או משתמש בוחר באפשרות זו, ייתכן שיידרש לכוונן שכבר מאוח Cookie-ה

, וייתכן ששירותים ופונקציות  ConstructSecureידנית כמה מההגדרות בכל פעם שייכנס לאתר של 

 מסוימים לא יעבדו בכלל.  

  

 ConstructSecureמיודעים באופן מיידי על השימוש של  ConstructSecureמבקרים חדשים באתר של 

 באמצעות כרזה צפה.   Cookieבקובצי 

  

 איסוף נתונים  .5
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ומסווגים   ConstructSecureנתונים של משתמשי קצה שנאספים במסגרת ההרשמה ליישום של 

כוללים שמות מלאי ם, כתובות דוא"ל מלאות ומספרי   (PII)כנתונים אישיים או מידע שמאפשר זיהוי 

יכולים לבחור לספק גם   CS Inspectמשתמשים במערכת טלפון מלאים בעבודה של משתמשים. ה

 מספרים של טלפונים ניידים עסקיי ם, על מנת לקבל התראות בנוגע לממצאים של בדיקות בקרה. 

נתונים אישיים אלה של משתמשי הקצה נדרשים לתקשור עם לקוחות רשומים ולשימוש ביישום  

 ולקבל הודעות והתראות מהמערכת.   שמאפשר למשתמשים להגדיר חשבונות מאובטחים CSשל 

  

 שימוש בנתונים  .6

ידי סמנכ"ל הטכנולוגיה של  -ארגוני על- מנוהלת באופן פני ם ConstructSecureשל  ISMSמערכת 

  ISO 27001שלנו, כמוגדר בתקן  (CISO)החברה, שמשמש גם כאחראי אבטחת המידע הראשי 

. כשלקוחות משתמשים GDPRשל תקנת  37וכאחראי ההגנה על נתונים שלנו, כמוגדר בסעיף 

בשירותים ובמערכות שלנו, סמנכ"ל הטכנולוגיה מגדיר פרמטרים ברורים לאופן השימוש בנתונים 

 שלה ם, ואת הדרכים שבהן פרטיות המשתמשים מוגנ ת, לרבו ת, בין היתר: 

  

רות מעבדת נתונים אך ורק למטרות המוגד ConstructSecureCS ,עבור המשתמשים במערכת  •

בהסכם רישיון התוכנה והשירותים של הלקוח ו/או הסכם ההשתתפות לקבלני משנה, ומשתמשת  

 • להלן; 7לכל צורכי המחשוב בענן, כמתואר בסעיף   Amazon Web Services-ב

ConstructSecure  מבטיחה את סודיותם של נתונים אישיים שמעובדים כמוגדר בהסכמים

   החוזיים ובמסמך זה;

• ConstructSecure  לא משתפת נתונים עם גורמי צד שלישי, ולא משתמשת בספקי פרסומות צד

 שלישי; 

• ConstructSecure  מקפידה שעובדיה ייבדקו באופן מלא ויעברו הדרכה מתאימה בנושא הגנה על

 ; CSובמדריך הנהלים לעובדי  CSנתונים אישיי ם, כמוגדר במדריך המנהלי של 

ם וחותמים על הדרישות לשמירה על סודיות המוגדרות במדריך  מאשרי ConstructSecureעובדי  •

 ;  CSהנהלים לעובדי 

 ; SSLכל העברה או הורדה של נתונים מתבצעת דרך פרוטוקול  •

כדי לגשת לנתוני ם, המשתמש נדרש להיכנס למערכת באמצעות שם משתמש/סיסמה כמוגדר   •

 ;  CSבאופן מלא במדיניות הסיסמאות של 

נים, הקבצים מוצפנים ומאוחסנים כמוגדר באופן מלא במדיניות ההצפנה  במהלך העלאה של נתו •

 , לרבות הדרישה לכך שלכל קובץ מוצפן יהיה מפתח ייחודי; CSשל 

 בנושא גיבוי   CSגיבויים ויומני רישום מאוחסנים מוצפנים כמוגדר באופן מלא במדיניות  •

 אמצעי אחסון זמניים.  לא תשתמש ב ConstructSecure-נתוני ם, לרבות הדרישה לכך ש

  

 עיבוד נתונים  .7

  



  

 

CONSTRUCTSECURE 

  סודי

MANAGING YOUR  

  

 V5, 08/06/20, SK-DM-KS  6   פרטיות –מדיניות טכנית  –  ISMS  

משתמשת בנתונים אישיים אך ורק למטרות המוגדרות בהסכם רישיון  ConstructSecureכנזכר לעיל, 

 התוכנה והשירותים של הלקוח ו/או הסכם ההשתתפות לקבלני משנה. בנוסף, כפי שמפורט במדריך 

, ספקית מובילה  Amazon Web Servicesעם חתומה על הסכם  ConstructSecure ,CSהמנהלי של 

שבו באפשרותנו ליצור ענן פרטי   AWSשל טכנולוגיות ענן, במטרה ליצור מקטע מבודד לוגית של 

,  ConstructSecure ISMSידי -לא מכוסה על AWS-( עבור המערכת שלנו. אף על פי שVPCוירטואלי )

 . באופן ספציפי,   ISO/IEC 27001:2013הייתה אישורם לפי תקן  AWS-אחת הסיבות לבחירה ב

 . 20/30/27-, שעודכן והוענק מחדש לאחרונה ב10/11/18-# ב009-3102אישור   AWS-הוענק ל

  

( שלהם. זהו רכיב  DPA, אנחנו צד בנספח עיבוד הנתונים )AWSבנוסף, במסגרת ההסכם שלנו עם 

תואם באופן מלא   Amazonשל  DPA-קריטי במחויבות שלנו לאבטחה ופרטיות של נתונים משום שה

של האיחוד  Privacy Shield(, של נוהלי GDPRלכל הדרישות של התקנה הכללית להגנה על נתונים )

שלנו   DPA-האירופי וארה"ב ושל שווייץ וארה"ב, ושל החוק להגנה על פרטיות צרכנים בקליפורניה. ה

  תוני ם, לרבו ת, בין היתר:מבטיח לנו תאימות לדרישות חשובות בנושא הגנה על נ AWSעם 

  

• AWS   ;תעבד נתוני לקוחות רק בהתאם להנחיות הלקוח 

• AWS  הטמיעה ותמשיך ליישם אמצעים טכניים וארגוניים קשיחים ברשת שלAWS ; 

• AWS  .תיידע לקוחות על תקריות אבטחה ללא שיהוי, מיד לאחר שנודע לה על תקרית שכזו 

  

 העברות נתונים  .8

  

ConstructSecure  לא משתפת נתונים או מעבירה נתונים לגורמי צד שלישי, ולא משתמשת בספקי

 פרסומות צד שלישי.  

  

שמתארח באינטרנט. כפי שנזכר בסעיפים  SaaS-הוא יישום מבוסס ConstructSecureהיישום של 

רותי ענן. במסגרת  לקבלת שי Amazon Web Servicesחתומה על חוזה עם  ConstructSecureקודמי ם, 

בארה"ב ובאירופה )פרנקפורט, גרמניה( על   ConstructSecureמנהלת שרתים עבור  AWSהסכם זה, 

מנת להבטיח שנתונים ממדינות החברות באיחוד האירופי )כולל איסלנ ד, ליכטנשטיין, נורווגיה ושווייץ( 

של האיחוד  Privacy Shieldנוהלי מצייתת לדרישות  AWSיישמרו במדינה החברה באיחוד האירופי .

האירופי וארה"ב ושל ארה"ב ושווייץ, ושני האישורים מסווגים בסטטוס "פעיל", כשחידוש האישורים   

   .  21/10/16-צפוי ב

  

 שימור ומחיקה של נתונים  .9

  

ConstructSecure  שומרת את כל הנתונים של משתמשי קצה רק כל עוד יש בכך צורך לגיטימי וזה

במסגרת הסכם תקף עם לקוח או קבלן משנה. חשבונות של משתמשים ספציפיים ומידע   מתבצע
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שמאפשר זיהוי נמחקים מיד עם מחיקת החשבון )על ידי משתמש שמוגדר כמנהל מערכת של  לקוח  

מנסה להבטיח ששירותי  ConstructSecure( או עם סיום החוזה. ConstructSecureידי -או על

פני מחיקה בשוגג או בזדון. בשל כך, ייתכנו עיכובים מהרגע שבו משתמש החברה יגנו על מידע מ

 מבצע מחיקה ועד למחיקת העותקים של מידע זה מהמערכות הפעילות ומערכות הגיבוי שלנו. 

  

כנזכר לעיל, לצורך מחיקה של חשבונות משתמש ספציפיי ם, משתמש שמוגדר כמנהל מערכת  של 

חשבון שהוא יצר. בנוסף, עם סיום חוזה עם לקוח או קבלן משנה,   CSלקוח יכול למחוק ממערכת 

ידי השבתה   -סמנכ"ל הטכנולוגיה יבטל את זכויות הגישה המשויכות לחשבונות משתמשי הקצה על

של פרטי ההתחברות הרלוונטיי ם, הסרת הפרופילים הרלוונטיים מהמערכת ואימות של ביטול  

 הגישה.  

  

 ConstructSecure ,ConstructSecureשל קבלני משנה של  כפי שמפורט בהסכם ההשתתפות

ידי קבלני משנה, והבעלות על המידע שנצבר נמצאת -רשאית להסיר מזהים ולצבור מידע שנשלח על

שרשאית להשתמש בו לכל מטרה שהיא ולהעבירו לכל גורם צד שלישי שהוא   ConstructSecureבידי 

המידע הצבור הוא מידע שהוסרו ממנו מזהים אישיים ולא  ללא כל מחויבות שהיא כלפי קבלן המשנה. 

 נחשב עוד לנתונים אישיים שכפופים לחוקים ולתקנות בדבר הגנה על נתונים.  

  

10.  Privacy Shield  והצהרת GDPR  דרישו 

  

אינה רק שיטת עבודה   ISO 27001( שתואמת לתקן ISMSהטמעה של מערכת לניהול אבטחת מידע )

הותית להפגנת תאימות לתקנים ותקנות להגנה על נתונים עבור לקוחו ת, קבלני  מומלצ ת, אלא גם מ

יצרה מסגרת עבודה   ConstructSecure ,ISO 27001ידי הטמעת -משנה וגורמי צד שלישי. בנוסף, על

( של האיחוד האירופי, שנכנסה GDPRחזקה שמבטיחה תאימות לתקנה הכללית להגנה על נתונים )

 .  25/05/2018-לתוקף ב

  

של האיחוד   Privacy Shieldמצייתת לנוהלי  ConstructSecureGDPR ,- כדי להבטיח תאימות ל

ידי לשכת הסחר האמריקנית בנוגע לאיסוף,  -האירופי וארה"ב ושל שווייץ וארה"ב, כמוגדר על

   שימור ושימוש בנתונים אישיים שמועברים מהאיחוד האירופי ומשווייץ לארה"ב.

ConstructSecure  התחייבה בפני לשכת הסחר האמריקנית שהיא מצייתת לע קרונותPrivacy 

Shield . 

, עקרונות   Privacy Shieldועקרונות  CSאם קיים ניגוד כלשהו בין תנאי מדיניות הפרטיות של 

Privacy Shield   יגברו. לקבלת מידע נוסף על תוכניתPrivacy Shield   ולהצגת האישור של החבר ה

 לבקר  , ניתן 

 .https://www.privacyshield.gov/ : בדף 

  קיבלה את האישורים הבאים: ConstructSecurePrivacy Shield ,במסגרת עקרונות תוכנית 

http://www.privacyshield.gov/
http://www.privacyshield.gov/
http://www.privacyshield.gov/
http://www.privacyshield.gov/
http://www.privacyshield.gov/
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אוכפת של לשכת הסחר כפוף לרשות החוקרת וה ConstructSecureהאישור העצמי של  •

   הפדרלית; 

• ConstructSecure , ואנחנו   5אוספת נתונים אישיים מוגבלים כפי שתואר לעיל בסעיף

  ; 6משתמשים במידע זה אך ורק למטרות שתוארו לעיל בסעיף 

יש זכות לגשת לנתונים האישיים שלהם  כדי  ConstructSecureלמשתמשים השונים ביישום של  •

לשנו ת , למחוק או להגביל את השימוש בהם ו/או החשיפה שלהם. משתמשים    לבדו ק , לתק ן ,

בכל עת    CSבאיחוד האירופי ובשוויי ץ , כמו כל המשתמשי ם , יכולים להיכנס בבטחה למערכת 

באמצעות שם המשתמש והסיסמה הייחודיים שלהם כדי לגשת לנתונים האישיים שלהם ולבדוק 

מעוניין לשנו ת , למחוק או להגביל   ConstructSecureל אותם. אם משתמש כלשהו ביישום ש

 בכתוב ת   ConstructSecureאת השימוש ו/או החשיפה של נתוניו האישיי ם , עליו לפנות אל 

 support@constructsecure.com כפי שמתואר ביתר פירוט בסעיף 13 ; 

• ConstructSecure ישי, ולא משתמשת  לא משתפת נתונים או מעבירה נתונים לגורמי צד של

מכירה בכך שכל ישות שהיא, כולל  ConstructSecure ,בספקי פרסומות צד שלישי. עם זא ת

ConstructSecure,  שמשתפת או מעבירה נתונים לגורמי צד שלישי תישא באחריות אם אותו

  גורם צד שלישי מעבד נתונים אישיים באופן שלא תואם לעקרונות;

• ConstructSecure,  בהתאם לחבויות המשפטיות שלנו ובכפוף לבקשה חוקי ת, עשויה להעביר

   נתונים אישיים לרשויות ציבוריות לצורך אכיפת החוק או למטרות של ביטחון לאומי;

• ConstructSecure   מעודדת משתמשים באיחוד האירופי ובשווייץ, ואת כל המשתמשי ם,  שיש

בי האופן שבו אנחנו מעבדים את נתוניהם האישיים במסגרת תוכנית להם שאלות או תלונות לג 

Privacy Shield,  13ליצור עמנו קשר כפי שמתואר בסעיף .ConstructSecure  תפעל לפתרון

  יום ממועד קבלת השאלה או התלונה; 30-הבעיות במהירות האפשרי ת, ולא יאוחר  מ

 שימוש בנתונים שלא קיבלו מענה   אם יש לכם תלונות לא פתורות בנושא פרטיות או  •

   ,American Arbitration Associationמספק, אתם מוזמנים ליצור קשר, בחינ ם, עם 

הספקית החיצונית שלנו לפתרון מחלוקו ת, שפועלת בארה"ב, בכתוב ת  

;adr.org/TechnologyServiceswww.https://  

י ץ, ואינכם יכולים לקבל מענה לתלונות  אם אתם משתמשים אזרחי האיחוד האירופי או שווי •

באמצעות אף אחת מהשיטות המתוארות לעי ל, באפשרותכם להגיש ערעור בהתאם לעקרונות  

Privacy Shield   

 . https://www.privacyshield.gov/article?id=How- to-Submit-a-Complaint בכתובת 

  

וברזיל קליפורניה דרישות  .11           

ConstructSecure  ( מצייתת גם לחוק להגנה על פרטיות צרכנים בקליפורניהCCPA   שנכנס )

 שנכנס לתוקף בברזיל Lei Geral de Protecão de Dados (LGPD) -ו .20/10/01-לתוקף ב

  13חל על המידע של משתמש כלשהו, סעיף   LGPD CCPA -או האם חוק  בתאריך .20/1/1

http://www.adr.org/TechnologyServices;
http://www.adr.org/TechnologyServices;
http://www.adr.org/TechnologyServices;
http://www.privacyshield.gov/article?id=How-
http://www.privacyshield.gov/article?id=How-
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במדיניות זו  מתאר את התהליך הזמין למשתמש לצורך מימוש זכויותיו לקבלת מידע על נוהלי  

  החשבון שלו.ו/או להגשת בקשה למחיקת המידע/ ConstructSecureהטיפול בנתונים  של 

  

ConstructSecure . לא משתפ ת, מוכרת או מעבירה נתונים אישיים של משתמשיםConstructSecure  

משתמשת בנתונים אישיים ומעבדת אותם אך ורק למטרות העסקיות המוגדרות בהסכם רישיון התוכנה 

  והשירותים של הלקוח, הסכם ההשתתפות לקבלני משנה ומדיניות זו.

  

שומרת את   ConstructSecureשינויים במדיניות הפרטיות או על חשיפת נתונים אישיים הודעה על  .12

בכל עת. אם נערכים במדיניות פרטיות זו שינויים מהותיי ם,  CSהזכות לשנות את מדיניות הפרטיות של 

ConstructSecure   "תפרסם הודעה על השינוי בבלוגConstructSecure Blog שיש קישור אליו באתר "

בנוס ף , כל הגרסאות החדשות של מדיניות זו  . ww.constructsecure.comw שלנו שזמין בכתובת

, וניתן יהיה לגשת אליהן ישירות   ConstructSecureיפורסמו מחדש באופן מיידי באתר האינטרנט של  

 .   ConstructSecureפרטיות" שמופיע בתחתית של כל דף באתר של באמצעות הקישור "מדיניות  

  

תיידע לקוחות באופן מיידי בדואר אלקטרוני על כל חשיפה של נתונים אישיים  ConstructSecureבנוסף, 

שעות לאחר שנודע לה על חשיפה כזו(. הודעה זו תכלול את כל התיעוד הדרוש   72-)ולעולם לא יאוחר מ 

 ליידע את הרשות המפקחת הרלוונטית על החשיפה, במקרה הצורך , כולל:   ללקוחות 

  

 האופי והתיאור של חשיפת הנתוני ם, לרבות מספר המשתמשים שהושפעו;  •

 ניתוח אנליטי והגורם הבסיסי לכשל;  •

 פעולת תיקון מיידית לבלימת החשיפה ולמזעור ההשפעות השליליות; וכן,  •

או יושמו למניעת חשיפות עתידיות מאותו פעולות מתקנות אחרות שהוצעו  •

 אופי או סוג. 

  

13.  ConstructSecure  פנייה א 

 ,450 Bedford Street, Suite 2200, Lexington ממוקמים בכתובת ConstructSecure משרדי 

 . Massachusetts, 02420 

  

, או אם   ConstructSecureאם יש למשתמשים שאלות או תלונות לגבי נוהלי הטיפול בנתונים של 

ברצונם לבקש למחוק את המידע/החשבון שלה ם , באפשרותם לפנות לסמנכ"ל הטכנולוגיה או סגן  

הנשיא לנושאי תאימות רגולטורית בכתובת הנזכרת לעי ל , בדואר אלקטרוני בכתובת  

support@constructsecure.com קישורים ישירים לכתובת 2210-817-866, או טלפונית במספר .

זמינים גם באתר האינטרנט הציבורי שלנו ולאחר כניסת   ConstructSecureא ר האלקטרוני של הדו

 .  ConstructSecureמשתמשים למערכת 

http://www.constructsecure.com/
http://www.constructsecure.com/
http://www.constructsecure.com/
http://www.constructsecure.com/
http://www.constructsecure.com/
http://www.constructsecure.com/
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ConstructSecure ידי יצירת קשר עם המתלונן לצורך פתרון  -מגיבה לתלונות שנשלחות אליה בכתב על

 ConstructSecure( שמוגדר בהסכם של SLAהשירות )הבעיה באופן ישיר ומהיר, בהתאם להסכם רמת 

של האיחוד האירופי וארה"ב ושל  Privacy Shield. בנוסף, בהתאם לנוהלי עם הלקוח או קבלן המשנה

תפעל יחד עם רשויות עצמאיות הולמו ת,   ConstructSecure,  10שווייץ וארה"ב, וכפי שמפורט בסעיף 

קני ת, מועצת הסחר הפדרלית של ארה"ב, הרשויות להגנה על  לרבו ת, בין היתר, לשכת הסחר האמרי

נתונים של האיחוד האירופי והנציב הפדרלי של שווייץ לענייני הגנה על נתונים ומידע, כפי שנדרש  

  לפתרון תלונות בהתאם לשביעות רצון המשתמש וללא כל עלות מצדו.

  

 תאימות המדיניות  .14

a.  קריטריונים לתאימות 

  

 היעילות ומידת הדיוק של מסמך זה , יש לשקול את הקריטריונים הבאים: להערכת 

  

 מספר החשיפות הלא מורשות של המערכת.   •

 מספר המחיקות של חשבונות.   •

מספר הבקשות לקבלת מידע על אבטחת נתונים   •

 והזמנים להשגת פתרון. 

מספר התלונות בנושא אבטחת נתונים והזמנים   •

 להשגת פתרון.  

  

b.  תאימות מדידת 

הקריטריונים הספציפיים לתאימות שמפורטים לעיל נכללים בטבלת מדידת תאימות מקיפה של  

ISMS ידי -שהוכנה עלConstructSecure   ומופיעה במדיניותCS  1בנושא אבטחת מידע, בנספח  . 

סמנכ"ל הטכנולוגיה יאמת את התאימות עם המדיניות הכללית שלנו לאבטחת מידע, וכל תקנוני  

ידי ביצוע של ביקורת רבעונית באמצעות טבלת מדידת התאימות  -ניות הטכנית האחרי ם, עלהמדי

. תוצאות הביקורת הרבעונית ינוטרו, ינותחו וייכללו בפגישת ביקורת הניהול  ISMSהמקיפה של 

 . ISMSהשנתית של 

  

יטות נוסף על הביקורת הרבעונית הרשמי ת, התאימות גם תימדד על בסיס מתמשך באמצעות ש

 שונו ת, כולל, בין היתר, בחינות תקופתיו ת, דוחות של כלים עסקיים ומשוב לבעלי המדיניות. 

  

 הדרכות והעלאת מודעות לגבי מדיניות זו נערכות במסגרת תוכנית ההדרכות הכללית לעובדי  

ConstructSecure כפי שמתואר במדריך הנהלים לעובדי ,CS . 
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c.  החרגו ת 

 ממדיניות זו מחייבת אישור מראש מבעלי המדיניות. כל החרגה 

  

d.   היעדר תאימות 

עובד שיימצא שהפר מדיניות זו בכוונה יהיה כפוף לאמצעים משמעתיי ם, עד לרמה של סיום  

 העסקה, כולל. 

   

 בדיקה ופיתוח   .15

 . המחבר של מדיניות זו נחשב לבעליה, ואחראי לעדכן אותה בכל פעם שהעבודה מכתיבה שינויים 

ידי סמנכ"ל הטכנולוגיה במטרה להבטיח שהיא  -בנוסף, תתבצע בדיקה שנתית של המדיניות על

 נשארת הולמת לאור שינויים רלוונטיים בחוק, במדיניות הארגונית ו/או בהתחייבויות חוזיות. 

צריכים להתבצע  עם   ISMS, כל השינויים שנערכים בתיעוד של CSכפי שמתואר במדריך המנהלי של 

ציית "עקוב אחר שינויים" תוך הדגשת השינויים מהגרסה הקודמת בלב ד, באמצעות טקסט  פונק

מאוחסנות בכונן המשתמש  ISMS. כמו כן, לייחוס, כל הגרסאות הקודמות של תיעוד קו חוצהאדום או 

. היסטוריית הגרסאות עבור מסמך זה CSהאישי של סגן הנשיא לנושאי תאימות רגולטורית של 

 לה הבאה:  מוגדרת בטב

  

 היסטוריית גרסאות   תארי ך  מחבר   מאשר  סיווג 

  ,D. Milinazzo  סודי  

K. Sardone 

 S. Kirilenko  6/8/20 

 ( Privacy Shield) 

   5גרסה 

  ,D. Milinazzo  סודי  

 K. Sardone 

 S. Kirilenko  1/13/20 

 (  CCPA)הכללת 

   4גרסה 

  ,D. Milinazzo  סודי  

 K. Sardone 

 S. Kirilenko  5/15/19  3גרסה   

  ,D. Milinazzo  סודי  

 K. Sardone 

 S. Kirilenko  5/15/18 

 )מדיניות בנושא קובצי 

 (Cookie 

   2גרסה 
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  ,D. Milinazzo  סודי  

 K. Sardone 

 S. Kirilenko  5/15/17  1גרסה   

  הטכנולוגיה.   ידי סמנכ"ל -מדיניות זו תיבדק מדי שנה על 
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