מערכת פטל – פיזיקה – מדיניות פרטיות
(עדכון אחרון 4 :בפברואר )2018

ברוכים הבאים למערכת 'פטל' סביבה מודולרית להוראה – למידה מקוונת ,של המחלקה להוראת
המדעים במכון ויצמן למדע ("המערכת" ,ה"מחלקה" ו"המכון" ,בהתאמה) ,בכתובת
 https://petel.weizmann.ac.ilאו בכל כתובת אחרת או נוספת עליה יחליט המכון.
רישום למערכת ,כניסה אליה או כל שימוש אחר בה ,כפופה למדינות פרטיות זו (כמו גם לתנאי
השימוש במערכת) ומעיד על הסכמתך לה .מטרתה לידע ולתאר את המידע שהמכון אוסף בעת
השימוש באתר ,את השימוש שיעשה בו וכן את זכויותיך בעניין.
מדיניות זו כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,היא מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
הוראות מדיניות זו באות בנוסף לכל הסכם (לרבות 'תנאי שימוש'' ,תקנון'' ,תנאי רישום' וכו') אחר
בינך לבין המכון.
נא קרא היטב מדיניות זו

מסירה ואיסוף של מידע אישי
רישום לשימוש במערכת כרוך במסירת מידע אישי ושימוש במערכת כרוכים במסירת מידע אישי
(השימוש במערכת מתועד) .כך למשל :רישום מורים לשימוש במערכת מחייב מסירת מידע אישי,
ציונים של תלמידים במטלות נשמרים במערכת כו'.
אינך חייב למסור למכון פרטים אישיים* אולם ללא מסירתם לא תוכל להשתמש במערכת.
* מובהר כי מסירת פרטים אישיים נועדה לאפשר שימוש יעיל במערכת ,לצרכי הוראה
ולימוד ,בלבד .המכון אינו עוקב או משתמש בציוני התלמידים במערכת באופן אישי והם
מיועדים לשימוש המורים והתלמידים בלבד.
אין למסור פרטים אישיים שאינם נדרשים לצורך שימוש במערכת.
המידע שתמסור או שייאסף במסגרת שימושך במערכת ישמר במאגרי המידע של המכון ויעשה
בו שימוש כמפורט במדינות פרטיות זו.
מאגרי המידע של המכון רשומים בפנקס מאגרי המידע.

שימוש במידע
הפרטים שיאספו כאמור ישמשו את המכון:
●

להפעיל המערכת לצרכים להם נועדה ,לרבות מסירת הודעות שונות למשתמשי
המערכת או חלק מהם ,לפי העניין.

● למתן מענה לפניות למכון.
● לקבלת משוב ולעריכת סקרים.
●

לשימושים סטטיסטיים ואח' שאינם מזוהים עימך( .כגון :שיפור המערכת ,הוספת תכנים
וכלים ,שינויים וכיוצ"ב).

● לספק לך בהודעות אלקטרוניות (באמצעות המערכת או בדואר אלקטרוני ככל ותמסור
למכון כתובת דואר אלקטרוני) ,או בדואר ,מידע על פעילות שונות של המכון או של צדדים
שלישיים בנושאים חינוכיים מדעיים ,כגון :תערוכות ,חוגים ,סדנאות ,הרצאות ,השתלמויות
(בתשלום או שלא בתשלום) .בכפוף לכך שתהיה רשאי להודיע למכון בכל עת (באיזה
מאמצעי הקשר שלהלן) על סירוב לקבל הודעות כאור בדואר או בדואר אלקטרוני.
●

מובהר כי לא תהיה רשאי לסרב לקבל הודעות תפעוליות או הודעות מערכת אחרות
המופצות לכלל משתמשי המערכת וככל ולא תהיה מעוניין לקבלן עליך להפסיק השימוש
במערכת.
בדואר לכתובת:
מחלקה להוראת המדעים ,מכון ויצמן למדע ,רח' הרצל ,234 ,רחובות ,76100 ,ישראל
לידי מרינה ארמיאץ'
בדואר אלקטרוני  science.teaching@weizmann.ac.ilאו לכתובת נוספת או אחרת
כפי שיתפרסם באתר המכון
בלחיצה על הקישור ______________.

הבקשה תטופל בהקדם ובמידת האפשר בתוך שני ימי עבודה .במקרה של נסיבות מיוחדות
עשויה תקופת הטיפול להתארך מעט.
משך הטיפול בפניות לא ברורות ,או חסרות פרטים עלול להיות ארוך יותר.

זכות עיון
זכותך לעיין במידע הנוגע לך אשר יהיה אגור במאגרי המידע של המכון.
אופן מימוש הזכות יקבע מעת לעת על ידי המכון בהתאם להוראות תקנות הגנת הפרטיות
(תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון) ,התשמ"א 1981-ולהנחיות רשם
מאגרי המידע.
באם תיתקל במידע מוטעה לגביך ,או במידע שאתה סבור כי הוא מוטעה ,אתה רשאי לבקש
לתקנו או למחקו.
במידה ובקשתך לעיון ,לתיקון או למחיקה תסורב תוכל לערער על כך לבית משפט השלום בדרך
הקבועה בתקנות הנ"ל.

מסירת פרטים לצדדים שלישיים
● המכון לא ימכור או ישכיר את פרטיך לצדדים שלישיים.
● המכון לא יעביר ללא הסכמתך את פרטיך לשימושם של צדדים שלישיים ,למעט במקרים
הבאים:
 oצו שיפוטי.
o

הוראה או דרישה של רשות מוסמכת לרבות משרד החינוך.

o

הליכים משפטיים קיימים או צפויים באופן סביר ,שהמכון הוא צד להם או שיש לו
עניין בהם.

o

מתוך אמונה כי יהיה בכך להקטין הסיכון לנזק לגופך או לרכושך או לגופו או
לרכושו של אחר.

 oהגנה על אינטרס אישי כשר של המכון.
o

מידע על שימוש תלמידים במערכת (ציונים במטלות ,ביצוע מטלות וכו') – יהיה
נגיש למורה אליו הם משויכים.

שינויים במדיניות הפרטיות
המכון רשאי לבצע שינויים במדיניות זו ,תוך מתן הודעה מוקדמת ,אלא אם הדבר בא לטובתך או
על מנת להתאים המדיניות לשינויים שיבואו בדין שאז יכול שהשינוי יהיה מיידי.

