מדיניות פרטיות לאפליקציית  UNIQUE SALARYעבור עובדי המעסיק
מסמך זה עודכן לאחרונה בתאריך 23 :בספטמבר.2019 ,
מסמך זה מגדיר את מדיניות הפרטיות של אפליקציית ( UNIQUE SALARYלהלן" :האפליקציה") אשר
מנוהלת על-ידי חברת יוניק תעשיות תוכנה בע"מ (להלן" :יוניק") לצורך מתן נתוני שכר לעובדים .למען הסר
ספק מובהר ,כי המידע המסופק במסגרת האפליקציה איננו תלוש שכר.
למשתמש אין חובה חוקית כלשהי לתת מידע לאפליקציה או להשתמש בה ,והיא מוצעת כשירות מידע בלבד
עבור המשתמש.
האפליקציה מיועדת למשתמשים מעל גיל  18בלבד.
האפליקציה מבקשת מהמשתמש את ההרשאות הנדרשות לצורך אספקת שירותי האפליקציה (בין אם בגרסת
אנדרואיד או בגרסת  .)iOSלהלן מידע לגבי סוגי ההרשאות והצורך בהן-



תמונות/מדיה/קבצים – קריאת תוכן כרטיס  ,SDשינוי או מחיקה תוכן כרטיס SD
אחר – גישת רשת מלאה ,הצג חיבורי רשת

מידע הנאסף
במסגרת פעולתה התקינה של האפליקציה ,האפליקציה אוספת מידע טכני הנוגע למכשיר שעליו מותקנת
האפליקציה ,כגון גודל מסך ,כתובת  IPממנה מתבצעת ההתחברות ,על מנת לספק את השירות .מידע זה נשלח
מהאפליקציה לשרת הנתונים המספק לאפליקציה את הנתונים ומציג אותם למשתמש.
בנוסף ,האפליקציה מבצעת זיהוי ואימות של המשתמש בכל כניסה לאפליקציה.
למעט אם מצוין במפורש במדיניות פרטיות זו ,האפליקציה איננה אוספת מידע מזהה אישי ,ואם נאסף מידע אגבי
שעשוי לזהות אישית משתמש ,הוא אינו מועבר לצדדים שלישיים ,אלא בכפוף להוראת כל דין ,והשימוש בו הוא
אך ורק לצורך אספקת השירות דרך האפליקציה לטובת אותו המשתמש.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,יוניק רשאית מעת לעת להעביר את הנתונים הבאים למעסיק :כמות משתמשים
שהורידו את האפליקציה ,כמות המשתמשים הפעילים באפליקציה ,תדירות השימוש לרבות שעות שימוש ,אך
ללא נתונים על משתמשים ספציפיים.
קבצי "עוגיות" ( )CookiesוWeb Beacons-
קבצי "עוגיות" (באנגלית " )"Cookiesהם קבצים זמניים המאוחסנים על-ידי דפדפנים מודרניים ,בהקשר של
גלישה והתחברות לשירותים ע"ג תשתיות מבוססות אינטרנט .קבצים אלה עשויים לכלול מידע המתייחס למזהה

האימות לאחר שלב אימות המשתמש .קרי ,הקובץ מזהה שזמנית מדובר במשתמש מסוים אשר עבר את תהליך
האימות ,וזאת לכל היותר עד לאיפוס הזיהוי בחלוף שלושים ( )30דקות מהפעילות האחרונה של המשתמש
באפליקציה .ככל שמדובר בקובץ עוגייה שאינו-נוגע לאימות ,מידע זה יתאפס תוך עשרים וארבע ( )24שעות
לכל היותר.
מובהר ,כי במסגרת פעילותו התקינה של השירות המוגש למשתמש באמצעות האפליקציה ,תיתכן שמירה של
קבצי "עוגיות" זמניות ע"ג המכשיר ממנו מתבצעת הפעלת האפליקציה ,בין אם מדובר בקבצי עוגיות לשם זיהוי
או לצורך אחר של אספקת השירות על-גבי האפליקציה.
בנוסף מובהר בזאת ,כי האפליקציה איננה עושה שימוש ב Web Beacons-כלשהם.
ביעור המידע
המידע הנאסף על-ידי האפליקציה ,קרי מידע שאיננו-קשור לנתוני השכר ,עשוי להישמר לפרק זמן קצר של עד
עשרים וארבע ( )24שעות ,וזאת לצורך בדיקת תקלות במקרים בהם המשתמש פונה אל יוניק לגבי תקלה
בשירות .ככל שיתברר שאכן יש תקלה ,יוניק מתחייבת למחוק מידע זה תוך עשרים וארבע ( )24שעות מסיום
הטיפול בתקלה ,או תוך עשרה ימים מיום דיווח על התקלה ,לפי המוקדם מבניהם.
זמן הגישה ותיעוד המשתמש הניגש נשמרים במערכת לצורך בדיקה ותיקון תקלות לפרק הזמן הנדרש לתיקון
התקלה .מידע סטטיסטי הנוגע לאופן פעילות האפליקציה נשמר במערכות הארגון לצורך תיעוד למשך פרק זמן
שלא יעלה על שבע ( )7שנים.
עיון במידע ותיקון המידע
כל משתמש הזכאי לממש את זכות העיון במידע או תיקון המידע ,רשאי לפנות ליוניק לצורך תיאום העיון ,אלא
אם קיימת מניעה לפי כל דין.
פנייה אל יוניק
ניתן לפנות אל יוניק באמצעות פרטי הקשר המפורטים באתר האינטרנט הרשמי של יוניק ,הזמין
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כל הזכויות שמורות למחבר המסמך.

תנאי שימוש באתר יוניק תעשיות תוכנה בע"מ
 .1כללי
יוניק תעשיות תוכנה בע"מ (להלן" :יוניק") מציעה את המידע באתר זה ברשת האינטרנט (להלן" :השירות") ,בכפוף
לתנאים הבאים וזאת כתנאי מקדמי למתן השירות.
המונח "משתמש" להלן משמעו כל אדם אשר יוצר קשר או מתקשר עם השירות ובכך הוא מסכים לתנאים אלה.
יוניק שומרת על זכותה לשנות תנאי שימוש אלה מעת לעת ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ותנאים אלה יחייבו מרגע
פרסומם באתר.
 .2זכויות יוצרים
לפי דיני זכויות היוצרים וכל דין לרבות אמנות בין-לאומיות ,שייכות ליוניק זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני בפרסומי
יוניק ,כולל אלו המתפרסמים בשירות זה .זכויות אלו חולשות ,בין השאר ,על טקסט ,תמונות ,איורים ,מפות ,קטעי צליל,
קטעי וידאו ,גרפיקה ויישומי תוכנה (להלן" :החומר המוגן") ,אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי הזכויות בחומר המוגן
שייכות לגורם אחר.
המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן ,לפי הכללים הקבועים בדין וכפוף לאמור בתנאי שימוש אלה.
שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן ,כפוף לאמור להלן.
המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט ,בין אם הוא יוניק ובין אם הוא גורם אחר .אסור למשתמש לעשות בחומר
המוגן כל סילוף ,פגימה או שינוי אחר ,או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן ,העלולה לפגוע
בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.
בכפוף לדיני זכויות יוצרים ,אסור למשתמש להעתיק ,לשכפל ,לצלם ,להדפיס ,להפיץ ,להפיץ מחדש ,לשדר מחדש או
לפרסם חומר מוגן ו/או לנסות לפענח צופנים או נתונים ,ללא הסכמה מראש ובכתב מאת יוניק.
המשתמש מתחייב להשתמש בשירות ובחומר המוגן בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות באתר ובתנאי
שימוש אלה.
 .3פניות ליוניק
בכל שאלה אודות שירות זה ,ושאלות נוספות הנוגעות לתחומי הפעילות של יוניק ,ניתן לפנות ישירות ליוניק בדואר
אלקטרוני ,בכתובת sales@unq.co.il
 .4אחריות
השירות מוצע לציבור כמות שהוא ובלא כל אחריות שהיא של יוניק לגביו ו/או להתאמתו לצורכי המשתמש ו/או
למטרותיו.
יוניק לא תשא בכל אחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש .כמו-כן ,יוניק לא תשא בכל אחריות לטעויות ו/או
שגיאות ,ככל שיש או יהיו בחומר המוצג בשירות .יוניק לא תשא בכל אחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות,
על-ידי המשתמש או על-ידי כל צד ג'.
המשתמש בלבד ישא באחריות בלעדית לאופן שבו הוא עושה או יעשה שימוש בשירות ולכל הנובע מכך.
יוניק לא תשא באחריות כלשהי לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' ,כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות,
לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש
בשירות ,לרבות יישומי  Java , Active-X , JavaScriptאו שימוש בפורומים.
יוניק לא תשא בכל אחריות שהיא בקשר לזמינות השירות ו/או שינויים בתכנונו ו/או תוכנו ,צורתו ,דיוק הנתונים ,ליקויים
בדרך העברתו ואי התאמת נתונים שבו וכן לכל נזק ישיר או עקיף ,ככל שייגרם בקשר לכך ,אם יגרם.
לעניין סעיף זה ,יוניק משמע ,לרבות כל חברה קשורה בה ,עובדיה וכן נציגיהם ו/או מי מטעמם.
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