מדיניות הקוקיס ("עוגיות") של NOVAKID
עודכן לאחרונה –  1במאי2021 ,
.1

הקדמה
מדיניות הקוקיס הנוכחית ("מדיניות הקוקיס") מתארת את הדרך בה  NovaKidמשתמש בעוגיות ובטכנולוגיות
דומות באתר  www.novakidschool.comובכל תחומי המשנה ואתרי המשנה שלו (כולל אתרי השפות למיניהם:
ae.novakidschool.com,
ar.novakidschool.com,
arab-fr.novakidschool.com,
arabic.novakidschool.com, br.novakidschool.com, cl.novakidschool.com, co.novakidschool.com,
cz.novakidschool.com, de.novakidschool.com, es.novakidschool.com, fr.novakidschool.com,
global.novakidschool.com, gr.novakidschool.com, hu.novakidschool.com, id.novakidschool.com,
il.novakidschool.com, in-en.novakidschool.com, in.novakidschool.com, it.novakidschool.com,
kr.novakidschool.com, mx.novakidschool.com, my.novakidschool.com, pl.novakidschool.com,
pt.novakidschool.com, ro.novakidschool.com, sa.novakidschool.com, school.novakidschool.com,
 )sk.novakidschool.com, tr.novakidschool.comכדי לספק ,להתאים ,להעריך ,לשפר ,לקדם ולהגן על השירותים
שלנו .מדיניות הקוקיס מהווה חלק בלתי נפרד ממדיניות הפרטיות של  .NovaKidאנא שים לב שלמונחים שאינם
מתוארים במדיניות קוקיס זו משמעות דומה לזו שהוגדרה ב"תנאי השירות ומדיניות הפרטיות של  ."NovaKidבמקרה
של שאלות אנא אל תהסס לפנות אלינו באתר .support@novakidschool.com.

.2

מהי קוקי (עוגיה)?
קוקי היא קובץ שנשלח למכשיר של המשתמש כשהאחרון מבקר באתר NovaKid .יכולה להשתמש שוב בקוקי
כשהמשתמש מבקר באתר פעמים נוספות ,וזאת כדי להקל על הניווט באינטרנט או על עיסקאות ,או כדי לקבל מידע
על פעילותו של המשתמש .הקוקי נשלחת אל הדפדפן שלך ונשמרת על הכונן הקשיח של המכשיר שלך .כאשר אתה
מבקר באתר שלנו אנחנו עשויים לקבל ממך אוטומטית מידע באמצעות הקוקיס.

.3

באיזה סוגי קוקיס אנחנו משתמשים?

א.

קוקיס הכרחיות  .קוקיס אלה חיוניות לתפקוד האתר ,לכן לא ניתן להבטיח את תפקוד האתר ,הזמינות
והשירותים שלו בלעדיהן .הן עוזרות באימות החשבון שלך וזוכרות את הבחירות שביצעת באתר
.novakidschool.com
בהתאם לסעיף  )3(5לצו הפרטיות (צו התקשורת הפרטית והאלקטרונית  2002/58/ECבכל הנוגע לתקשורת
פרטית ואלקטרונית) אין צורך באישור של שמירה טכנית בזיכרון או גישה לקוקיס הבאות:
• קוקיס שמשמשות אך ורק להעברת תקשורת,
• קוקיס שנחוצות בהחלט כדי שספק של שירות מידע יוכל להשתמש בהן כדי לספק את השירות.

ב.

קוקיס שמשמשות למחקר ,ביצוע וניתוח .קוקיס א לה עוזרות לנו לספק חוויות משתמש טובה יותר ,על ידי
ניתוח הדרך בה המשתמשים יוצרים אינטראקציה עם  .novakidschool.com.לדוגמה ,הן עוזרות לנו לזהות
באיזה דפים נעשה שימוש בתכיפות גבוהה ,איזה עיתונים מעניינים יותר ,ואיזה ממאפייני  NovaKidהם
האהודים ביותר .דבר זה מסייע לנו לשפר את האתר והשירותים של  NovaKidעל פי האינטרסים של
המשתמשים שלנו.

ג.

קוקיס לפרסומות .קוקיס אלה עוזרות לנו ליידע אותך ולספק לך פרסומות מתואמות ללקוח על בסיס השימוש
שעשית בעבר באתר ו/או בשירותים .קוקיס אלה עוקבות אחרי נתוני השימוש שלך ועל ידי השימוש בקוקיס
הן מעבירות מידע ,שאינו נחשב לנתונים אישיים ,אל השותפים שמנהלים את השיווק מחדש ואת פעילות
ההתאמה על פי התנהגות.
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4.1

קוקיס הכרחיות

שמו של ספק השירות

שם הקוקי

תיאור

novakidschool.com

intercom-state

מאפשרת לאתר לזהות את
המבקר כדי לשפר את תפקוד
תיבת הצ'אט

novakidschool.com

SESS#

novakidschool.com

_ym_visorc

4.2

מצבו
את
משמרת
המשתמש בבקשות שלו.

פקיעת תוקף

של

מאפשרת חזרה על הביקור כדי
להבטיח תפקוד נאות.

קבועה

שימוש יחיד
קבועה

קוקיס שמשמשות למחקר ,ביצוע וניתוח

שמו של ספק השירות

תיאור

שם הקוקי

פקיעת
תוקף

novakidschool.com

__vw_tab_guid

צוברת מידע על התנהגות המבקר
באתר .המידע משמש לניתוח פנימי
ולשיפור של האתר.

שימוש יחיד

novakidschool.com

dc_gtm_UA-#

מנהל התגיות של גוגל משתמש בהן
כדי לפקח על העלאת תגיות של גוגל
אנליטיקס

יום אחד

novakidschool.com
;ga

רושמת זיהוי ייחודי שמשמש ליצירת
נתונים סטטיסטיים על הדרך בה
המבקר משתמש באתר

;_gid
_gat

: ga
שנתיים
 : gidיום
אחד
 : gatיום
אחד
שימוש יחיד

novakidschool.com

Collect

משמשת למשלוח נתונים אל גוגל
אנליטיקס על המכשיר של המשתמש
וההתנהגות שלו .עוקבת אחרי
מכשירי המשתמש וערוצי שיווק.

novakidschool.com

_ym_d

מכילה את תאריך הביקור הראשון של
המבקר באתר

שנה אחת

novakidschool.com

_ym_isad

קוקי זו משמשת כדי לקבוע אם
למבקר יש בדפדפן שלו תוכנה
לחסימת פרסומות

יום אחד
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novakidschool.com

_ym_retryReqs

צוברת נתונים סטטיסטים על
התנהגות המשתמש באתר .משמשת
לניתוח פנימי על ידי מפעיל האתר.

קבועה

novakidschool.com

_ym_uid

קוקי זו משמשת לאיסוף מידע לא
אישי על התנהגות המבקר באתר
וסטטיסטיקה לא אישית על המבקר

שנה אחת

novakidschool.com

referrer

לאתרים

שומרת נתונים באשר
שהמשתמש ביקר בהם.

 29ימים

novakidschool.com

tmr_reqNum

קובץ קוקיס ממקומי שומר בזכרון את
מספר הבקשות שנשלחו אל האתר
והוא משמש לאומדן אובדן העברות
של נתונים.

שנה אחת

novakidschool.com

_hjTLDTest

כאשר תוכנת  Hotjarמופעלת אנו
מנסים לקבוע את ערוץ הקוקיס הכללי
(הגנרי) ביותר שעלינו להשתמש בו,
במקום בשם המחשב (.)hostname
דבר זה נעשה כך שניתן לשתף את
הקוקי על תחומי משנה (כשניתן) .כדי
לקבוע זאת אנחנו מנסים לשמור את
קוקי  hjTLDTestעבור מחרוזות
משנה שונות של  URLעד שהיא
מפסיקה להגיב .אחרי בדיקה זו
מסלקים את הקוקי.

קבועה

_gcl_au

זוהי קוקי של צד ראשון עבור תפקוד
 -Conversion Linkerהיא לוקחת
מידע ב Ad Clicks -ושומרת אותו
בקבוצת הקוקיס של הצד הראשון כך
שניתן לייחס את הפעולות מחוץ לדף
הנחיתה

 3חודשים

novakidschool.com

tmr_lvidTS

novakidschool.com

tmr_lvid

קובץ קוקי מקומי שומר בזיכרון את
חותמת הזמן שבו נוצר )(tmr_lvid
קוקי מקומית – זיהוי המבקר באתר.
היא משמשת להבטחת תפקודיות
שיטת  ,getClientIDשימור יצירת
קוקיס  VIDכמו גם לחישוב ממדי
הציבור עבור דפדפנים שאינם
תומכים בקוקיס של צד שלישי .
קובץ קוקיס מקומי שומר את הזהות
של המבקר (ביקור)

novakidschool.com

_hjFirstSeen

קוקי זו נקבעת כדי לזהות את הביקור
הראשון של משתמש חדש .היא
שומרת את ערך האמיתי/השגוי ,והיא
מציינת האם זו הפעם הראשונה ש-
 Hotjarראתה את המשתמש הזה.
מסנני תיעוד משתמשים בה כדי
לזהות ביקורים של משתמשים
חדשים.

novakidschool.com

שנה אחת
שנה אחת

קבועה
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novakidschool.com

intercom-session

מאפשרת למשתמשים להשיג גישה
לשיחות שלהם ולקבל נתונים על
דפים שנותקו במשך שבוע.

 7ימים

novakidschool.com

intercom-id

מאפשרת למבקרים לראות את
השיחות שערכו באתרי אינטרקום.

שנה אחת

novakidschool.com

ym_isad

קובעת האם יש למשתמש חוסמי
הודעות.

קבועה

novakidschool.com

__stripe_mid

קוקיס למניעת הונאה ,וטכנולוגיות
דומות שאנחנו מיישמים באתר שלנו,
עוזרות לנו ללמוד על מחשבים
ודפדפנים שנעשה בהם שימוש כדי
להגיע אל שירותי ה .Stripe-מידע זה
עוזר לנו לעקוב ולגלות שימוש מזיק
פוטנציאלית או בלתי חוקי בשירותים
שלנו.

שנה אחת

novakidschool.com

utm_data

משמשת זיהוי היעילות שבמודעות

 3חודשים

www.novakidschool.com

initial_page

משמשת לגילוי הדף יהיה המקור
המפנה ()referrer

 30ימים

www.novakidschool.com

( Referrerמקור)

מאחסנת נתונים על האתרים שבהם
ביקר המשתמש.

 30ימים

school.novakidschool.com

stripe_mid

קוקיס למניעת הונאה ,וטכנולוגיות
דומות שאנחנו מיישמים באתר שלנו,
עוזרות לנו ללמוד על מחשבים
ודפדפנים שנעשה בהם שימוש כדי
להגיע אל שירותי ה .Stripe-מידע זה
עוזר לנו לעקוב ולגלות שימוש מזיק
פוטנציאלית או בלתי חוקי בשירותים
שלנו.

שנה אחת

yandex.ru

Yandexuid

אוספת מידע על התנהגות המבקר
באתר .הדבר משמש לניתוח פנימי
ולשיפור האתר.

שנה אחת

yandex.ru

ymex

אוספת מידע על התנהגות המבקר
באתר .הדבר משמש לניתוח פנימי
ולשיפור האתר.

שנה אחת
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קוקי זו נושאת מידע על
הדרך בה משתמש הקצה
משתרמש באתר ובכל
פרסום שמשתמש הקצה
אולי ראה לפני שביקר באתר
האמור.

שנתיים

שנתיים

google.com

__Secure-3PAPISID

google.com

SAPISID

 APISID ,SSID ,HSIDו-
 SAPISIDהן קוקיס שמאפשרות
לגוגל לאסוף מידע על המשתמש
עבור סרטונים של יוטיוב.

google.com

APISID

 APISID ,SSID ,HSIDו-
 SAPISIDהן קוקיס שמאפשרות
לגוגל לאסוף מידע על המשתמש
עבור סרטונים של יוטיוב.

שנתיים

google.com

SSID

 APISID ,SSID ,HSIDו-
 SAPISIDהן קוקיס שמאפשרות
לגוגל לאסוף מידע על המשתמש
עבור סרטונים של יוטיוב.

שנתיים

google.com

HSID

 APISID ,SSID ,HSIDו-
 SAPISIDהן קוקיס שמאפשרות
לגוגל לאסוף מידע על המשתמש
עבור סרטונים של יוטיוב.

שנתיים

google.com

1P_JAR

קוקי זו נושאת מידע על הדרך בה
משתמש קצה משתמש באתר ובכל
פרסומת שמשתמש הקצה ראה
אולי לפני שביקר באתר האמור.

 29ימים

קוקי של  Hotjarשנוצרת כשהלקוח
נוחת לראשונה על דף עם תוכנת
 .Hotjarנעשה בה שימוש כדי
למצוא את הזיהוי של משתמש
 ,Hotjarייחודי לאתר זה על
הדפדפן .כך מובטח שהתנהגות
בביקורים מאוחרים יותר לאותו
אתר תיוחס לאותו זיהוי של
המשתמש.

שנה אחת

קוקיס  Trustpilotאלה משמשות
כדי להציג בפני המשתמשים שלנו
את הביקורות והציונים שלנו.

 3חודשים

trustpilot.com

amplitude_id

קוקיס  Trustpilotאלה משמשות
כדי להציג בפני המשתמשים שלנו
את הביקורות והציונים שלנו.

עשר שנים

trustpilot.com

OptanonConsent

קוקיס  Trustpilotאלה משמשות
כדי להציג בפני המשתמשים שלנו
את הביקורות והציונים שלנו.

שנה אחת

trustpilot.com

trustpilot.com

Hjid

TrustboxSplitTest

5

trustpilot.com

__auc

קוקיס  Trustpilotאלה משמשות
כדי להציג בפני המשתמשים שלנו
את הביקורות והציונים שלנו.

שנה אחת

trustpilot.com

TrustboxSplitTest

קוקיס  Trustpilotאלה משמשות
כדי להציג בפני המשתמשים שלנו
את הביקורות והציונים שלנו.

 3חודשים

trustpilot.com

TP.uuid

קוקיס  Trustpilotאלה משמשות
כדי להציג בפני המשתמשים שלנו
את הביקורות והציונים שלנו.

 28שנים

קוקיס  Trustpilotאלה משמשות
כדי להציג בפני המשתמשים שלנו
את הביקורות והציונים שלנו.

שנה אחת

OptanonAlertBoxClosed

קוקיס  Trustpilotאלה משמשות
כדי להציג בפני המשתמשים שלנו
את הביקורות והציונים שלנו.

שנה אחת

privy.com

hjTLDTest

כאשר תוכנת  Hotjarמופעלת אנו
מנסים לקבוע את ערוץ הקוקיס
הכללי (הגנרי) ביותר שעלינו
להשתמש בו ,במקום בשם המחשב
( .)hostnameדבר זה נעשה כך
שניתן לשתף את הקוקי על תחומי
משנה (כשניתן) .כדי לקבוע זאת
אנחנו מנסים לשמור את קוקי
 hjTLDTestעבור מחרוזות משנה
שונות של  URLעד שהיא לא
פעילה יותר .אחרי בדיקה זו
מסלקים את הקוקי.

שימוש יחיד

privy.com

_hp2_ses_props

קוקיס אלה אוספות מידע כדי למדוד
ולהבין איך מבקרים משתמשים
באתר שלנו .זה כולל עיקוב אחרי
פעילות משתמש באתר זה ,כולל
דפים שביקר בהם וקישורים
שפתח.

בקביעות

privy.com

hjFirstSeen

קוקי זו נקבעת כדי לזהות את
הביקור הראשון של משתמש חדש.
היא שומרת ערך אמיתי/שגוי,
שמציין האם זו הייתה הפעם
ראתה
שHotjar-
הראשונה
משתמש זה .נעשה בה שימוש על
ידי מסנני תיעוד כדי לזהות ביקורים
של משתמשים חדשים.

בקביעות

privy.com

_gid

קוקיס שמתחילות עם  utmו_ga-
_מגיעות מגוגל אנליטיקס והן
משמשות לתיעוד סטטיסטיקה של
מבקרים.

יום אחד

trustpilot.com

trustpilot.com

ajs_anonymous_id
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 30יום

privy.com

cfduid

privy.com

_hjid

קוקי מסוג  cfduidעוזרת ל-
 Cloudlfareלהבחין במבקרים
זוממי רעה באתרי הלקוחות שלנו
והיא מפחיתה למינימום את
החסימה של משתמשים לגיטימיים.
אפשר להציב אותה על מכשירים
של לקוחות שלנו שהם משתמשי
קצה ,כדי לזהות לקוחות פרטניים
מאחורי כתובת  IPמשותפת וליישם
כוונוני ביטחון על בסיס כל לקוח
לגופו .היא נחוצה לתמיכה במאפייני
הביטחון של .Cloudflare
קוקי של  Hotjarשנוצרת כשהלקוח
נוחת לראשונה על דף עם תוכנת
 .Hotjarנעשה בה שימוש כדי
למצוא את הזיהוי של משתמש
 ,Hotjarייחודי לאתר זה על
הדפדפן .כך מובטח שהתנהגות
בביקורים מאוחרים יותר לאותו
אתר תיוחס לאותו זיהוי של
המשתמש.

privy.com

zlcmid

קוקיס אלה מנוהלות על ידי
 ,ZopIMשמספק את הטכנולוגיה
מאחורי מערכת "הצ'אט" .קוקי זו
מאפשרת לך לערוך צ'אט אתנו
בעודך בוחן דפים שונים באתר
שלנו ,או אם אתה חוזר מאוחר יותר
לאתר .אם אתה בוחר לבטל שירות
זה מתוך תפריט האפשרויות של
 WINDOWSאו בלחיץ On/OFF
למעלה ,הקוקי  zlcprivacyתזכור
החלטה זו והקוקי __zlcmid
תימחק.

שנה אחת

privy.com

_hp2_id

קוקיס אלה אוספות מידע כדי למדוד
ולהבין איך מבקרים משתמשים
באתר שלנו .זה כולל מעקב אחרי
פעילות המשתמש באתר זה ,כולל
דפים שביקר בהם וקישורים שבחר.

שנה אחת

שנה אחת
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 4.3קוקיס שעוסקות בפרסומות
שם הקוקי
fbp

תיאור
משמשות את פייסבוק בהעברת
סדרה של מוצרי פרסום כגון הצעות
בזמן אמת של מפרסמים שהם צד
שלישי.

פקיעת תוקף
 3חודשים

שמו של ספק השירות

gcl_au

משמשות את Google AdSense
לבדיקת יעילות הפרסום בכל
האתרים שמשתמשים בשירותים
שלו.

 3חודשים

_ym#_last Hit

משמשות את  Yandexלציון זמן כדי
למצוא את שיעור הנטישה המדויק
של מבקרים

בקביעות

משתמשי

בקביעות

novakidschool.com

_ym#_reqNum

משמשות לקביעת המספר הסידורי
לתגית
בקשות
של
 Yandex.Metricaבדפדפן של
המשתמש

בקביעות

novakidschool.com

_ym_metrika_enabled

קוקי זו משמשת לאיסוף נתונים על
התנהגות המבקר באתר .ניתן
להשתמש במידע זה כדי לקבוע את
מגזר המבקר על בסיס העדפות
נפוצות.

יום אחד

novakidschool.com

metrika_enabled

novakidschool.com

Privy

משמשת למעקב אחרי מבקרים
באתרים שונים כדי להציג פרסומות
מתאימות על בסיס ההעדפות של
המבקר
משמשת להבחנה בין משתמשים

יום אחד

novakidschool.com

gaexp

קוקיס שמתחילות עם  utmו_ga-
_מגיעות מגוגל אנליטיקס והן
משמשות לתיעוד סטטיסטיקה של
מבקרים.

חודשיים

tmr_detect

קוקיס אלה משמשות את שירותי
גוגל לאיסוף מידע שמאפשר מתן
שירות לפרסומות שלנו במסלולים
שהם חלק מרשת התצוגה של גוגל.

יום אחד

google.com

ads/ga-audiences

משמשות את Google AdWords
למשוך מבקרים שעשויים להיות
ללקוחות על בסיס ההתנהגות
המקוונת של המבקר באתרים
שונים.

ביקור אחד

google.com

pagead/1p-conversion/#

נוצרת על ידי גוגל כדי לעקוב אחרי
אירועים כגון מעבר בין אתרים או

ביקור אחד

Nova

novakidschool.com

novakidschool.com

novakidschool.com

school.novakidschool.com

_ym#_lsid

משמשות
Webssite

לזיהוי

שנה אחת
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אינטראקציות חשובות אחרות של
המשתמש באתר.
atdmt.com

ATN

מכוונת לפרסומות על בסיס פרופיל
התנהגות ומיקום גיאוגרפי.

שנתיים

atdmt.com

https://cx.atmdt.com/

קובעת זיהוי ייחודי עבור המבקר,
שמאפשר לפרסומאים שהם צד
שלישי לפנות אל המבקר עם
הפרסומות המתאימות .שירות זה
מסופק על ידי מרכזי פרסום של צד
שלישי ,דבר שמקל על המפרסמים
להעלות הצעות בזמן אמת.

ביקור יחיד

fr

משמש אתפייסבוק להעביר סדרה
של מוצרי פרסום כגון הצעות בזמן
אמת של מפרסמים שהם צד שלישי.

 3חודשים

yandex.ru
yandex.ru

i
webvisor/48570440

משמשות לזיהוי משתמשים באתר
איסוף מידע על פעילות המשתמש
בדף כדי לנתח את חוויית המשתמש
ללא נתונים שהמשתמש רושם
בטפסים.

שנה אחת
ביקור יחיד

yandex.ru

yabs-sid

רישום נתונים על התנהגות המבקר
באתר .משמש לניתוח פנימי ולשיפור
האתר.

ביקור יחיד

yandex.ru

yuidss

רישום נתונים על התנהגות המבקר
באתר .משמש לניתוח פנימי ולשיפור
האתר.

שנה אחת

test_cookie

משמשת לבדיקה האם התנהגות
המשתמש תומכת בקוקיס.

יום אחד

google.com

SID

google.com

__Secure-3PSID

google.com

NID

קוקיס אלה משמשות את גוגל להציג
פרסומות מתואמות ללקוח על אתרי
חיפושים
בסיס
על
גוגל,
ואינטראקציות בעבר.
קוקיס אלה משמשות את גוגל להציג
פרסומות מתואמות ללקוח על אתרי
חיפושים
בסיס
על
גוגל,
ואינטראקציות בעבר.
קוקיס אלה משמשות את גוגל להציג
פרסומות מתואמות ללקוח על אתרי
חיפושים
בסיס
על
גוגל,
ואינטראקציות בעבר.

שנתיים

google.com

__Secure-3PSIDCC

facebook.com

doubleclick.net

.privy.com

__privy

שנתיים

שנה אחת

קוקיס אלה משמשות את גוגל להציג
פרסומות מתואמות ללקוח על אתרי
חיפושים
בסיס
על
גוגל,
ואינטראקציות בעבר.

שנה אחת

משמשות להבחנה בין משתמשים.

שנה אחת
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.5

מה אנחנו עושים עם המידע שאנחנו אוספים?

 5.1קוקיס הכרחיות
אנחנו משתמשים במידע שאנחנו אוספים למטרות הבאות:
•
•
•
•
•
5.2

אימות החשבון של המשתמש במהלך הביקור;
שמירה בזכרון של בחירות שנעשו באתר;
הימנעות מניסיונות הונאה חשבון המשתמש;
מתן שירותי צ'אט
טיפול בתשלומים באמצעות כרטיס אשראי.

קוקיס למחקר ,ביצוע וניתוח
אנו משתמשים במידע שאנחנו אוספים למטרות הבאות:
•
•
•

5.3

לזכור את המידע שלך כך שלא תצטרך לרשום אותו שוב במהלך הביקור שלך או בביקור אחר;
מעקב אחרי שימושים מרובים כגון מספר כולל של המבקרים והדפים שנבדקו;
עזרה ל NovaKid-לשפר את השירותים שלו.

קוקיס לפרסום
אנו משתמשים במידע שאנחנו אוספים למטרות הבאות:
•
•
•

.6

הצגת פרסומות מתואמות ללקוח ,אישיות ,תוכן ומידע;
פיקוח על יעילות מסעות השיווק שלנו;
מתן הודעה למשתמשים על מסעות קידום בהווה.

הבחירה להיכנס לאתר
על ידי הכניסה לאתר שלנו משתמשים יכולים לסמן את ההעדפות שלהם בחלון צץ ,בכל הנוגע לקוקיס שנשתמש בהן
בעתיד .יש להסיר הסכמה זו כל  12חודשים.
הקוקיס מרוכזות ברבע קטגוריות ברורות ומפורשות .המשתמש יכול לסמן אותן או לא ,בהתאם להעדפות שלו .אי
אפשר לבטל סימון או לסרב לקוקיס הכרחיות ,משום שהן ננחוצות לתפקוד התקין של האתר שלנו.

.7

הבחירה לצאת מהאתר
אתה יכול לכוון את הדפדפן שלא לקבל קוקיס ,אבל הדבר יגביל את היכולת שלך להשתמש בשירותים שלו .לדוגמה,
לא תוכל להיכנס לחשבון שלך .אנא בקר בקישורים הבאים ,שילמדו אותך איך לשנות את הקוקיס שלך ואת כיוונוני
הפרסומות:
•
•
•
•

http://www.aboutcookies.org/
http://tools.google.com/dplage/gaoptout
http://optout.abouttads.info/
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices
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 .8צד שלישי /תוכן מוטמע
האתר משתמש ביישומים ושירותים של צדדים שלישיים שונים כדי לקדם את חווית המשתמש .דבר זה כולל
פלטפורמות של מדיה חבתית כגון פייסבוק .כתוצאה מכך צדדים שלישיים כאלה עשויים לקבוע את הקוקים ולהשתמש
בהן כדי לעקוב אחרי הפעילות המקוונת שלך .אנא שים לב של NovaKid-אין שליטה ישירה במידע שקוקיס אלה
אוספות .כדי לקבל מידע נוסף על הקוקיס שנעשה בהן שימוש על ידי צד שלישי באמצעות תוכן ממוטבע אנו ממליצים
שת קרא את מדיניות הפרטיות והתנאים לשימוש על ידי צד שלישי.
אנו עשויים לעדכן מדיניות קוקיס זו מפעם לפעם .כאשר נכניס שינויים נעדכן את "תאריך התוקף" בתחתית מדיניות
הקוקיס ונציב אותה ב . Novakidschool.com.אנא בדוק את מפעם לפעם את עדכונים של מדיניות הקוקיס של
.NovaKid
תאריך תוקף  1 :במאי2021 ,
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