
 
 
 
 
 

 

 

  

 MyIUSהצהרת הסכמה למדיניות הפרטיות לאפליקציית 

 2021נובמבר עדכון אחרון: 

 

באפליקציית   שימוש  בעת  שלי  הנתונים  לעיבוד  הסכמתי  את  בזאת  מעניקה  אני  באפליקצייה,  שימושי  בהתאם   MyIUSבעצם 

 . ותנאי השימוש למדיניות הפרטיות

כל שעלי לעשות הוא למחוק את האפליקציה מהטלפון  ,  לצורך ביטול ההסכמה.  ביכולתי לבטל את הסכמתי לעיבוד הנתונים בכל עת 

 . החכם שלי

 

 MyIUSמדיניות פרטיות לשימוש באפליקציית 

אנו מבקשים ליידע אותך אילו נתונים אישיים שלך אנו מעבדים, המטרות שלשמן אנו מעבדים ואיזה סוג מידע  , במדיניות פרטיות זו

 אנו מקבלים או אוספים בעת שימושך באפליקציה.  

 .  י ורק לשם המטרות המופיעות בהמשך מדיניות זותעבד את הנתונים האישיים שלך, באופן אנונימ MyIUSאפליקציית 

 . באירופה AWS יובהר כי הנתונים הרפואיים שלך יעובדו באמצעות אלגוריתם שמאוחסן על השרתים של אמזון 

 

 ? מיהו בקר הנתונים )הגורם המעבד את המידע( ומי איש הקשר בנושא .1

 : הוא  בעל מאגר המידע 

BAYOOCARE GmbH 

Europaplatz 5 

64293 Darmstadt, Germany 

הדוא לכתובת  או  לעיל  המופיעה  לכתובת  דוא"ל  כתיבה  ידי  על  הפרטיות  הגנת  קצין  עם  קשר  ליצור  :  ל"באפשרותך 

dataprivacy(at)bayoocare.com . 

 

 ? מהם נתונים אישיים .2

 . לזיהוי אדם ספציפי, לבדו או בשילוב עם נתונים אחרים, נתון אישי מוגדר כמידע היכול לשמש

, איננו זקוקים לשמך או לפרטי קשר אחרים. הנתונים מאוחסנים בטלפון החכם שלך הם ללא כל התייחסות MyIus-לצורך השימוש ב 

 לשמך.

 

 אילו נתונים נדרשים לצורך הפקת תחזית הדימום על ידי האפליקציה?  .3

MyIUS  דיגיטלי לנשים המשתמשות בהתקנים תוך רח כלי תמיכה  קיילינההוא  או מירנה,  מיים  הנתונים הנדרשים לצורך  .  ג'נס 

 הפקת התחזית של האפליקציה הם בין היתר:  



 
 
 
 
 

 

 

  

 

o  משקל וגובה 

o  אמצעי מניעה קודמים 

o  הריונות ולידות 

o רחמי -דפוס דימום יומי לאחר התקנת ההתקן התוך 

o  תאריך לידה 

o  מדינה 

 נתונים שאנו אוספים באפליקציה:   3.1

3.1.1 Microsoft App Insights-  Microsoft App Insights  אוספת נתונים אודות השימוש באפליקציה  ,

שירות זה משתמש במידע אודות הטלפון החכם שלך .  במיוחד לגבי תקלות ושגיאות של המערכת

האפליקציה המותקנת ומידע נוסף שיכול לעזור  גרסת  (,   universally unique identifier  – כולל ה)

 .בפרט בנוגע לתוכנה ולחומרה של הטלפון החכם שלך , לפתור שגיאות

מספקת מידע    Amazon Web Service  -(AWS-Amazon Web Service)שירותי הענן של אמזון   3.1.2

  על גרסאות נתמכות של מערכות ההפעלה והאפליקציה כדי להזהיר את המשתמשת מפני שילובי 

את חסימת השימוש באפליקציה במקרה של התנהגות בלתי  גירסאות לא מאומתות וכן כדי לאפשר

 .  הולמת תחת שילובי גרסאות מסוימות

אשר מקבל מידע על כתובת  ,  Amazon Web Serviceבקשה נשלחת לשרת  ,  כדי לאחזר מידע זה

 .  ללינק זה למידע נוסף בנושא זה אנא פני .של הטלפון החכם IP -ה

 

 ? האישיים שלךהיכן אנו מאחסנים את הנתונים  .4

  Center   -כחלק מהשימוש ב "(   EEA)"ייתכן ויועברו נתונים למדינות מחוץ לאזור הכלכלי האירופי  ,  בעת השימוש באפליקציה זו

Microsoft App  . 

נציבות האיחוד האירופי לא הוציאה החלטה אודות נאותות אמצעי ההגנה על הפרטיות במדינות אלו שנמצאות מחוץ לאזור הכלכלי 

שלישיות"המכונות:  ) האירופי   ול"מדינות  ותשתמש    Microsoftכן  (,  הפרטיים  הנתונים  על  להגנה  אמצעים  תיישם  כי  הצהירה 

 :  בסעיפים חוזיים חדשים מול אותן מדינות שלישיות בהתאם לצעדים הבאים

Microsoft   תודיע לנשוא הנתונים )המשתמשת באפליקציה( במקרה שיש לה חובה מחייבת מרשות ממשלתית להעביר נתונים

 .  לרשויות הביטחון האמריקאיותפרטיים 

 Microsoft  ושומרת על זכותה להגיש ערעור או כל הליך משפטי  ,  מתחייבת לנקוט בהליך משפטי במקרה שתידרש לעשות זאת

 .  במקרים מסוג זה לבית המשפט

Microsoft  זכאים לפיצוי מתחייבת כי נשואי הנתונים שנתוניהם עובדו שלא כדין ונפגעו בנזק חומרי או לא חומרי יהיו  . 

  .זהניתן לראות בקישור  Microsoftפרטים נוספים בנוגע להצהרת 

Microsoft      כי אמצעים אלו יספקו את אותה רמת נאותות של הגנה על הנתונים אשר נדרשת במסגרת ה לא מבטיחה -GDPR 

General Data Protection Regulation .אולם בהסכמתך, את מסכימה להעברת הנתונים למדינות שלישיות , 

 . לנו הפועלים על פי ההזמנות שלנועיבוד נתונים אחר מתבצע באופן בלעדי בתוך האיחוד האירופי ומבוצע על ידי ספקי השירות ש

 .  הנתונים הרפואיים שלך מאוחסנים בטלפון החכם שלך כאשר את משתמשת באפליקציה כראוי ולמטרתה המיועדת

https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq/?nc1=h_ls
https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2018/05/21/microsofts-commitment-to-gdpr-privacy-and-putting-customers-in-control-of-their-own-data/
https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2018/05/21/microsofts-commitment-to-gdpr-privacy-and-putting-customers-in-control-of-their-own-data/
https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2018/05/21/microsofts-commitment-to-gdpr-privacy-and-putting-customers-in-control-of-their-own-data/


 
 
 
 
 

 

 

  

 . מעובדים אך לא מאוחסנים שבו הם AWSהנתונים הרפואיים שלך נשלחים לשרת של אמזון  , כדי לקבוע תחזית

( שעות   24עד  )הנתונים הרפואיים שלך יישלחו באופן זמני    ,בפונקציית ייצוא הנתוניםאם תחליפי את הטלפון החכם או תשתמשי  

וזאת בכדי להפוך את המידע שלך לזמין בפעם הראשונה כשתשתמשי בטלפון החכם החדש     Amazonכקובץ מוצפן לשרת של  

 . ייצוא הנתונים הזמני נמחק, לאחר ייבוא הנתונים בהצלחה לטלפון החכם. שלך

 

 (? מטרת העיבוד)מדוע אנו מעבדים את הנתונים שלך  .5

 אנו מעבדים נתונים אישיים בהתאם להוראות החוק הישראלי ולמטרות הבאות: 

שימוש( .5.1 )תנאי  החוזה  פי  על  שלנו  המחויבויות  מילוי  את   MyIUS  .למטרות  לך  ולאפשר  לספק  כדי  נתונים  מעבדת 

 . השירותים שהוסכם עליהם בחוזה וכדי לספק את הנתונים לנמענים הנכונים

הנך מעניקה את הסכמתך  ,  MyIUSעיבוד נתונים רפואיים אישיים על סמך הסכמתך. בהפעלה הראשונה של אפליקציית   .5.2

אנו מעבדים את הנתונים ,  בהתבסס על הסכמתך.  ימהבתיבה המתא"  V"לעיבוד הנתונים הרפואיים שלך על ידי סימון  

 .  הרפואיים שלך כדי לייצר תחזית של דפוס הדימום האישי שלך

 כדי להגיש תביעות משפטיות או להגן מפניהן על פי הצורך.  .5.3

 

 ? למי מועברים הנתונים האישיים שלי .6

הזקוקים לגישה זו לשם מילוי המחויבויות שלנו במסגרת החוזה  הנתונים זמינים רק לאנשים ,  MyIUSבתוך אפליקציית  ,  באופן כללי

בפרט  .  ייתכן כי גם ספקי שירות וסוכנים מוסמכים שאיתם אנו עובדים יקבלו מאיתנו נתונים לצורך מימוש מטרות אלה .  או החוק

זיות שנוצרו על ידי  הנך רשאית להעביר את התח .ISO 27001המאושר לפי תקן  ,  Amazon Web Service  מדובר בספק השירות

 . האפליקציה לצדדים שלישיים מטעמך

 

 ?האם אני מחויבת על פי חוק או חוזה לספק נתונים אישיים .7

 . ל, ומסירת הנתונים נעשית על בסיס הסכמתך ורצונך החופשי"אינך מחויבת לספק לנו את הנתונים האישיים הנ

 

 הזכויות שלך כנשוא נתונים  .8

יש את הזכות לבקש לעיין במידע השמור לגביו, ובמקרה  (  נשוא נתונים) הנתונים האישיים שלנו    לכל אדם המהווה נשוא של עיבוד

 לבקש את תיקון או מחיקת המידע כאמור.  –שבו המידע שנאסף נמצא לא נכון, לא מדויק או לא מעודכן 

MyIUS  )ל.  אינה מסוגלת לזהות את נשואי הנתונים )משתמשות האפליקציה -MyIUS    אין מספיק מאפיינים מזהים כדי להקצות

 זכות העיון והתיקון כאמור לא תחול. , במקרים אלה. איים למשתמשת ספציפיתנתונים רפו

עבור כל עניין הקשור לזכויות הנוגעות לנתונים האישיים שלך, יש ליצור קשר ישירות עם קצין הגנת הפרטיות בפרטים המופיעים 

 . מעלה

 

 



 
 
 
 
 

 

 

  

 כפוף לשינויים .9

MyIUS  זו בכל עת כדי להתאימה לשינויים שיחולו בחקיקה או  ,  בפרט;  רשאית לשנות מדיניות פרטיות  היא יכולה לשנות אותה 

בית המשפט לפסיקות  זו.  בהתאם  פרטיות  של מדיניות  ביותר  את הגרסה העדכנית  למצוא באפליקציה  במדיניות  .  ניתן  שינויים 

 .מפורסמיםהם ביום בו , פרטיות נכנסים לתוקפם באופן מידי
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