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Incorporated Corning של באינטרנט נתונים על הגנה הודעת

Incorporated Corning להל( ”Corning,” ”שלנו” ”,לנו” ”,אנחנו)” שלך הנתונים על להגן מחויבת 
 Corning של האינטרנט באתרי השימוש במהלך יעובדו שלך האישיים הנתונים שבו האופן באינטרנט.

 להלן. מפורט

 עם ישותפו שהם וייתכן ,Incorporated Corning ידי-על נאספים שולח שאתה האישיים הנתונים כל
 שציינת הפרטים )לפי שלך המגורים במדינת הממוקמת ,Corning של יותר או אחת מקומית ישות

 )להלן Corning של הרלוונטיות המקומיות הישויות והן Incorporated Corning הן האיסוף(. בטופס
 הנאספים שלך, האישיים לנתונים ביחס משותפות נתונים נאמנות בתור פועלות ”(Corning” במשותף,

 השמות את להציג כדי הבא הקישור על לחץ .Corning של האינטרנט באתרי ךשל מהשימוש כתוצאה
  Corning של הרלוונטיות הישויות של הקשר ופרטי

 ts/datacontrollers.pdfhttp://www.corning.com/media/worldwide/global/documen 

Corning להלן מחייבים תאגידיים כללים של סדרה יישמה( “כללי BCR,)” הגנה אמצעי לקבוע כדי 
 היישום .Corning קבוצת בתוך שלהם ההעברה במהלך מוגנים הנאספים האישיים שהנתונים שיבטיחו

 של מישויות המתבצעות אישיים נתונים העברות עבור הגנה של הולמת רמה מספק BCR כללי של
Corning האירופי הכלכלי באזור (EEA) של אחרות לישויות Corning ל מחוץ במדינות מותהממוק-

EEA על להגנה הכללית התקנה של לדרישות בהתאם מנוסחים אלה וכללים הואיל העולם, ברחבי 
 הצרפתית, הפיקוח רשות הובילה Corning של BCR כללי של האישור את .1”(GDPR“ )להלן נתונים
CNIL, בפולין. הפיקוח ומרשויות בגרמניה הסן ממדינת נוספת תשומה עם 
 לך לספק כדי או שלנו בעסקים השינויים את לשקף כדי זו בהודעה שינויים שנבצע ייתכן לעת, מעת

 פרסום כגון זו, בהודעה שכאלה שינויים לפרסם כדי סבירים מאמצים תעשה Corning יותר. טוב שירות
 לתאריך לב שים הנעשים. בשינויים להתעדכן כדי פעם מדי זו בהודעה לעיין עליך זה. אינטרנט באתר

 התעדכנה. היא מתי לדעת שתוכל כדי שלהלן, ההודעה

Corning ב שלך הנתונים על מגנה-Corning.com של הקשורים האינטרנט ובאתרי Corning 

 הבאים: הבסיסיים העקרונות באמצעות

i. בהם ושימוש אישיים נתונים איסוף

 ההעדפות לגבי או לגביך, זה אינטרנט אתר באמצעות מידע תאסוף Corning כאשר הודעה תקבל
  לך. יובהר במידע השימוש ואופן באינטרנט, שלך והציפיות

 זאת, עם שכזו. כתובת לנו מספק אתה כן אם אלא ל,”דוא כתובות אוספים אינם שלנו האינטרנט שרתי
 משמש זה מידע החיבור. מקור את המהווים התחום ושם IP-ה כתובת כגון כללי מידע אוספים אנחנו

 ומידע הביקורים מספר באתר, מבלים שמשתמשים הזמן כמות מוצגים, דפים של למדידה במצטבר
 זה. אינטרנט אתר של התוכן שיפור של הלגיטימית למטרה בהתאם זה במידע משתמשים אנחנו דומה.

 שונים בסוגים משתמשים אנחנו זה, אינטרנט אתר לשפר שלנו הלגיטימי האינטרס על בהתבסס בנוסף,
 משתמשת שבהם Cookie-ה קובצי סוגי על נוסף מידע לקבלת שלך. הביקור לתיעוד Cookie קובצי של

 לעיבוד ביחס טבעיים אנשים על הגנה בנושא 2016 באפריל 27-מ המועצה ושל האירופי הפרלמנט של )(EU 2016/679 תקנה 1
;EC/95/46 המבוטלת וההנחיה נתונים(, על להגנה הכללית )התקנה אלה נתונים של החופשית התנועה ובנושא אישיים נתונים
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Corning, ה קובצי במדיניות עיין בהם, השימוש להגבלת שלך והאפשרויות בהם השימוש אופן-Cookie 
 .כאן לחיצה ידי-על Corning של

 של Cookie-ה קובצי מדיניותב )כמתואר חיוניים Cookie קובצי באמצעות הנאסף למידע פרט
Corning,) באמצעות הנאספים מסוימים פרטים לדוגמה, שכזה. מידע לספק ברצונך אם לבחור תוכל 

 באתר התעבורה בנושא ודיווח מעקב לצורך או שיווקיות, למטרות לשמש גם יכולים Cookie קובצי
 העסקית בפעילות להמשיך תוכל שלא שייתכן לב שים מסוים, מידע לספק שלא תבחר אם האינטרנט.

 .Corning עם שבחרת

 משתמשים אנחנו וכולי, ל”דוא כתובות טלפון, מספרי כתובות, שמות, כגון מידע לנו מספק אתה כאשר
 לנהל וכדי האינטרנט( באתר קשר ליצירת הטופס דרך )למשל שלך לשאילתות להגיב כדי רק זה במידע

 את ולשפר לשמר שלנו הלגיטימי האינטרס על בהתבסס משתמשים, של קיימים מקוונים חשבונות
 את שנתת Corning של ספציפיים שירותים או אירועים שיווקיות, פעילויות לצורך או אתך, שלנו הקשר

  הצורך. בעת לגביהם הסכמתך

Corning על בהתבסס מבקרים ששולחים אלקטרונית תקשורת לשמור הזכות את לעצמה שומרת 
 גם Corning כך, לשם הכללים. את המפרות ל”דוא הודעות וליירט לזהות שלה הלגיטימי האינטרס

 העסקאות של התיעוד יומני ל.”בדוא עסקאות ולתיעוד ל”דוא להעברת ספציפית בטכנולוגיה משתמשת
 ששימש המכשיר של IP וכתובת שם ההודעה; של ושעה תאריך הבאים: הפרטים את כוללים ל”בדוא

 Corning-ב הנמען וכתובת ההודעה; יוצר של ל”הדוא כתובת ל;”הדוא לשליחת

ii. חשיפה

כל המידע שנאסף לגביך יישמר בסוד ולא ישותף עם גורמי צד שלישי, למעט חברות משויכות או ספקי 
שירות של Corning, לצורך הפעילויות השיווקיות של Corning או לתמיכה באתר, אלא אם כן הסכמת 

קודם לכן לשיתוף מידע זה. עם זאת, ייתכן ש-Corning תצטרך לחשוף נתונים אישיים שלדעתה יש צורך 
לחשוף כדי לציית לצווי בית משפט, לזימונים או לבקשות מהממשלה או מרשויות החוק, או בפני גורם צד 
שלישי שהבעלות על Corning או חברה משויכת של Corning מועברת אליה כתוצאה מרכישה, ממיזוג, 

ממכירת נכסים וכולי.   

Corning שומרת לעצמה את הזכות להעביר מידע שאתה מספק למדינות אחרות, לצורך שיתוף מידע זה 
עם החברות המשויכות או ספקי השירות של Corning. אנחנו מיישמים אמצעי הגנה סבירים המיועדים 

להגן על הנתונים האישיים שלך מפני גישה בלתי מורשית או בלתי הולמת.   

העברת נתונים אישיים לישויות קורנינג שאינן מבוססות באיחוד האירופי מכוסות על ידי כללי התאגיד 
המחייבים של הקבוצה, בעוד שהעברות לספקי צד שלישי מחוץ לאיחוד האירופי מאובטחות באמצעות 
 BCR אמצעי הגנה חוזיים מתאימים, כגון סעיפי החוזים הסטנדרטיים של נציבות האיחוד האירופי או

למעבדים. אתה יכול לבקש ולקבל עותק של מסמכים כאלה על ידי יצירת קשר עם משרד הפרטיות של 
Corning כמפורט בסעיף "צור קשר" למטה. 

iii. שמירה 
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 הדרוש הזמן לפרק שלך זיהוי המאפשרת בצורה נשמרים מעבדת Corning-ש שלך האישיים הנתונים
 הנתונים של הנתונים שמירת תקופת את לקבוע כדי מעובדים. האישיים הנתונים שלשמן למטרות בלבד
 הבאים: בקריטריונים משתמשים אנחנו שלך,

 לש תקופה לאחר שלך האישיים הנתונים את שומרים אנחנו שלך, החשבון את יוצר אתה כאשר 
 אותם למחוק מאתנו דורש אתה כן אם אלא המקומיים, ובחוקים בהנחיות כמוגדר פעילות חוסר
 לכן; קודם

 הזמן לפרק שלך האישיים הנתונים את שומרים אנחנו כלשהי, בשאילתה אלינו פונה אתה כאשר 
 שלך; בשאילתה לטיפול הדרוש

 לשיווק המשמשים שלך ייםהאיש הנתונים את שומרים אנחנו ישיר, לשיווק מסכים אתה כאשר 
 חוסר של תקופה לאחר או אותם, למחוק מאתנו דורש או הרישום את מבטל שאתה עד ישיר

 במקרה המקומיות. ובהנחיות בתקנות כמוגדר מותגים( עם פעילה אינטראקציה )ללא פעילות
 ולהנחיות לתקנות בהתאם לעיבוד להתנגד בזכותך לטיפול הנחוץ המידע את רק נשמור זה,

 בך הטיפול לצורך רק אך שלך האישיים הנתונים את לשמור נוכל לקוח, אתה ואם המקומיות,
כלקוח

 קובצי כאשר Cookie המוגדרת התקופה למשך אותם שומרים אנחנו שלך, במחשב ממוקמים 

.המקומיות ובהנחיות בתקנות

iv. שלך הזכויות

 סבירות בקשות להגיש רשאי ואתה מעבדת Corning שאותם האישיים לנתונים לגשת רשאי אתה
 מדויק. אינו הוא כאשר מידע של למחיקה או לשינוי לתיקון,

 שלנו, הנתונים במסד שלך האישיים הנתונים של יסודית אנונימיזציה לבצע או למחוק שתבחר במקרה
 כראייה שנמחק, המידע סוג על המצביעות רשומות וכן שלך המחיקה בקשת של רשומה שנשמור ייתכן
 באינטרנט. הגנה בנושא זו להודעה שלנו לציות

 הנתונים של העיבוד הגבלת את לבקש או שלך האישיים הנתונים את לנייד זכויותיך את לממש גם תוכל
  שלך. האישיים

 הלגיטימי האינטרס על בהתבסס שלך האישיים הנתונים את מעבדת Corning-ש פעם בכל בנוסף,
 שלך. המסוים למצב הקשורים לגיטימיים מנימוקים עת בכל שכזה לעיבוד להתנגד רשאי אתה שלה,

 הקלה הדרך עת. בכל מאתנו ישיר דיוור לתכתובת ההצטרפות או הרישום את לבטל באפשרותך בנוסף,
 לשיווק הקשורים תכתובת או ל”דוא בכל ”רישום בטל” הקישור על לחיצה ידי-על היא זאת לעשות ביותר

 בהמשך. המופיעים הקשר פרטי באמצעות אלינו לפנות גם ניתן יך.אל שולחים שאנחנו

 Corning אם בכך. עוסקת ואינה מכירות( לקידום רצוי בלתי ל”)דוא זבל דואר שליחת מעודדת אינה 
 .privacy@corning.com לכתובת פנה ,Corning-מ שכזו הודעה קיבלת לדעתך

כדי להגיש אחת מהבקשות שצוינו קודם לכן, פנה אלינו לכתובת privacy@corning.com או לכתובת 
הדואר המופיעה בהמשך. הקפד לכלול את שמך והוראות ברורות לגבי השינוי בנתונים האישיים שלך או 

לגבי מחיקת המידע שלך ממסד הנתונים שלנו, ו-Corning תגיב להודעה שלך. במקרה שלא נוכל 
להיענות לבקשה, נספק לך הסברים רלוונטיים בזמן המתאים.  

יש לך גם את הזכות להגיש תלונה לרשות המפקחת אם אתה חושד ש-Corning אינה מצייתת לכללים 
החלים להגנה על נתונים. בנוסף, תוכל למצוא בכללי BRC של 
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Corning ש הנתונים על ההגנה עקרונות את (2 ובנספח 6.4-ו ,5.1 ,5.4 6.3 בסעיפים )ובעיקר-
Corning כלשהו באופן תיפגע אכן אם שלישי. צד מוטב בתור לאכוף, הזכות את לך ושיש להן כפופה 

 המתאימים, ובמקרים המצב תיקון את לדרוש הזכות את לך יש שלך, האישיים הנתונים לעיבוד בקשר
 המנגנון במסגרת שיוחלט כפי או סמכות, בעלי מפקחת רשות או משפט בית שיקבעו כפי יצויפ לקבל

  שימוש. בו ייעשה אם בתלונות, לטיפול Corning של הפנימי

v. ילדים של אישיים נתונים

קורנינג אינה מתכוונת לאסוף מידע של ילדים מתחת לגיל שש עשרה ללא הסכמת ההורים או האפוטרופוס 
( צריכים לשלוח מידע לקורנינג רק לאחר קבלת אישור מההורה או האפוטרופוס 16) 16ילדים מתחת לגיל  שלהם.
אם הילד שלך שלח פרטים אישיים לקורנינג וברצונך לבקש להסיר את המידע, צור איתנו קשר כמפורט  שלהם.

 להלן ואנו נעשה מאמצים סבירים כדי לוודא שמידע זה יוסר.

 שהנתונים שייתכן לכך מודעים להיות צריכים Corning של האינטרנט באתרי םבינלאומיי מבקרים 
 את למלא כדי העולם ברחבי אחרים במיקומים או הברית בארצות למחשבים יועברו שלהם האישיים
בקשתם.

vi. שלך האישיים הנתונים על החלים אבטחה אמצעי

Corning על אבטחה רמת על להקפיד כדי ההולמים והארגוניים הטכניים האמצעים כל את מיישמת 
 בלתי או מקריות פעולות מפני אישיים נתונים על להגן כדי ובעיקר לסיכון, בהתאם האישיים הנתונים
 דורשת Corning מורשית. בלתי גישה או מורשית בלתי חשיפה שינוי, אובדן, השמדה, כגון חוקיות
 שלה. החוזים במסגרת שלה השירות מספקי הגנה רמת אותה

vii. שונות

אתרי האינטרנט של Corning עשויים להכיל קישורים לאתרים אחרים שאינם כפופים לשמות התחום של 
Corning, או שאינם בבעלותה של Corning. קישורים אלה ניתנים לנוחותך בלבד. איננו אחראים לתוכן, 

לאבטחה או לנוהלי ההגנה על הנתונים של אתרי אינטרנט שאינם שייכים ל-Corning .Corning אינה 
מתחייבת או נותנת ערובה כלשהי לגבי המוצרים או השירותים המתוארים או המוצעים באתרי אינטרנט 

אחרים אלה, והיא אינה עומדת מאחוריהם. 

נתונים לא אישיים שאתה מספק ל-Corning דרך אתרי האינטרנט של Corning לא ייחשבו לקנייניים או 
לסודיים, ו-Corning אינה מתחייבת להגן על מידע שכזה מפני חשיפה. Corning עשויה להשתמש 

במידע שכזה שאתה מספק כדי להגיב לשאילתות או כחלק מהפעילויות השיווקיות שלה. בנוסף, שליחת 
מידע שכזה ל-Corning לא תגביל את הרכישה או הייצור של מוצרים, שירותים, תוכניות ורעיונות דומים, 

או את השימוש בהם, על-ידי Corning לכל מטרה שהיא, ו-Corning תהיה חופשית לשכפל, לחשוף 
ולהפיץ את המידע לגורמים אחרים, ולהשתמש בו, ללא הגבלה. 
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viii. קשר צור

 אלינו פנה זו, פרטיות הודעת לגבי הערות או שאלות לך יש אם או זכויותיך את לממש ברצונך אם
 הבאות: בדרכים

Global Data Privacy Office
 One Riverfront Plaza,

MP-HQ-01-E1E26A 
Corning, NY 14831

9000-974(607)
privacy@corning.com  




