מדיניות הפרטיות של חברת Passage Bio, Inc.
עדכון אחרון 23 :בדצמבר2020 ,
חברת ") .Passage Bio, Incפאסאג' ביו"" ,אנחנו"" ,אנו" ו"-שלנו"( היא חברת תרופות גנטיות אשר מפתחת
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לעזור לך להבין כיצד אנו אוספים ,משתמשים ומשתפים את המידע האישי שלך ,וכדי לעזור לך להבין ולממש
את זכויות הפרטיות שלך .
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.1

תחולה

מדיניות פרטיות זו חלה על מידע אישי אשר מעובד על ידינו ,באתרים שלנו ,בניסויים קליניים ,בתכניות תמיכה
במטופלים ובשירותים מקוונים ובלתי מקוונים אחרים .לצורך הנוחות בקריאת מדיניות פרטיות זו ,כל
האתרים ,האפליקציות הניידות והשירותים האחרים שלנו יכונו יחד " -השירותים" .ייתכן ופאסאג' ביו תמסור
הודעות פרטיות נוספות במקרים מסוימים של איסוף מידע אישי .לדוגמה ,אנו מוסרים הודעת פרטיות
ספציפיות למשתתפים אשר מתארת את נהלי הפרטיות שלנו ביחס לביצוע ניסויים קליניים ,או כאשר הנך
מוסר/ת את המידע שלך לצורך השתתפות באחד מהניסויים הקליניים שלנו .הוראות הודעה כאמור יחולו על
השימוש שלנו במידע האישי שלך בקשר לניסוי הקליני.
 .2מידע אישי אשר נאסף
הקטגוריות של המידע האישי אשר אנו אוספים תלויות באופן בו הנך פועל/ת מולנו ,בשירותים שלנו ובדרישות
הדין החל .לדוגמה ,ייתכן ונאסוף מידע שונה אם הינך משתתפ/ת בניסוי קליני ,מומחה/ית שירותי בריאות,
נציג/ת מטופלים או מבקר/ת באתר שלנו .אנו אוספים מידע שהנך מוסר/ת לנו ,מידע שאנו מקבלים אוטומטית
כאשר הנך משתמש/ת בשירותים שלנו ,ומידע ממקורות אחרים ,כגון שירותי וארגוני צד שלישי ,כמתואר להלן.
א .מידע הנמסר לנו ישירות על ידך
ייתכן שנאסוף מידע אישי אשר יימסר לנו כדלהלן.
•

מומחי שירותי בריאות .אם הינך מומחה/מומחית שירותי בריאות ,ייתכן שנאסוף מידע כגון פרטי
הקשר המקצועי שלך ,מידע בנוגע להסמכה וקשרים למוסדות ,מידע לגבי התכניות שלנו ופעילויות בהן
השתתפת ,ממשקים שלנו עמך ,מאמרים שפורסמו ,תמונתך ,ו/או מרשמים למוצרים שלנו ומידע בכל
הסכם אשר נחתם מולנו.

•

מידע לגבי הצטרפות והפניה לניסויים קליניים .כאשר הנך מצטרפ/ת לשירותים שלנו ,כגון תכניות
התמיכה במטופל שלנו ,או אם תבקש/י להצטרף לאחד מאתרי הניסויים הקליניים שלנו דרך אחד
מאתרי האינטרנט המפנים שלנו ,ייתכן שנאסוף מידע כגון שמך ,כתובת הדוא"ל שלך ,מספר טלפון,
כתובת פיזית ,תאריך לידה ומידע רלוונטי לגבי ההיסטוריה הרפואית שלך.

•

משתתפים בניסויים קליניים .בנוסף למידע לגבי הרשמה והפניה לניסויים קליניים ,ייתכן שאתרי
הניסויים הקליניים שלנו יאספו מידע לגבי רישיון נהיגה ,מספר דרכון ,מספר זיהוי לצורכי מס ומידע
בריאותי לגבי תרופות ,היסטוריה רפואית ,פרטי ביטוח רפואי ,מצבים רפואיים פיזיים ונפשיים,
אבחנות ,טיפולים ,מידע גנטי והיסטוריה רפואית משפחתית שלך ,בקשר להשתתפותך בניסויים
קליניים .אנו אוספים מידע רק היכן שמסרת את הסכמתך למסור מידע כאמור לנו ,כנדרש על פי חוק.

•

מידע רגולטורי .אנו מחויבים גם לאסוף מידע אישי מסוים לצורך ציות לדרישות רגולטוריות ,כולל
מידע הקשור לכל השפעה שלילית אשר ייתכן וחווית בזמן שימוש במוצרים שלנו .אנו אוספים מידע רק
היכן שמסרת את הסכמתך למסור מידע כאמור לנו ,כנדרש על פי חוק.

•

נציגי מטופלים .אם הינך נציג/ה של מטופל ,ייתכן שנאסוף מידע כגון שמך ,כתובת דואר אלקטרוני
ומספר טלפון.

•

תקשורת עמנו .ייתכן שנאסוף מידע אישי ,כגון שמך ,כתובת הדואר האלקטרוני שלך ופרטי קשר
עסקיים ,כאשר תבקש/י מידע לגבי השירותים שלנו ,תרשמ/י להתראות בדואר אלקטרוני ,תבקש/י
תמיכה טכניות או תמיכה ללקוחות ,תבקשי עבודה או תתקשרי עמנו באופן אחר.

•

סקרים .ייתכן שניצור עמך קשר עבור השתתפות בסקרים .אם תבחר/י להשתתף ,ייתכן שתתבקש/י
למסור מידע מסוים ,אשר עשוי לכלול מידע אישי.

ב .מידע אשר נאסף באופן אוטומטי
ייתכן שנאסוף מידע אישי אוטומטית בשימושך בשירותים שלנו:
•

איסוף נתונים אוטומטי .ייתכן שנאסוף מידע מסוים אוטומטית בזמן שימושך בשירותים שלנו ,כגון
כתובת ה) IP-פרוטוקול אינטרנט( ,הגדרות המשתמש ,כתובת  ,MACמזהים של קבצי עוגיות ,ספק
שירותים ניידים ,פרסום נייד ומזהים ייחודים נוספים שלך ,מידע דפדפן או מכשיר ,מידע מיקום )כולל
מיקום משוער כנגזר מכתובת ה (IP-וספקי שירותי האינטרנט שלך .ייתכן גם שנאסוף אוטומטית מידע
לגבי שימושך בשירותים שלנו ,כגון הדפים שביקרת לפני ,במהלך ולאחר השימוש בשירותים שלנו ,מידע
לגבי הקישורים עליהם לחצת ,סוג התוכן מולו פעלת ,תדירות ומשך הפעילויות שלך ומידע אחר לגבי
האופן בו הנך משתמש/ת בשירותים שלנו.

•

קבצי עוגייה Pixel Tags/Web Beacons ,וטכנולוגיות אחרות אנו ,וכמו כן ספקי תוכן צד שלישי
המספקים תוכן ,פרסום ופונקציות אחרות על גבי השירותים שלנו ,עשויים להשתמש בקבצי עוגייה
) ,(cookiesתגיות פיקסל ) ,(pixel tagsאחסון מקומי וטכנולוגיות אחרות )"טכנולוגיות"( על מנת לאסוף
באופן אוטומטי מידע במהלך שימושך בשירותים שלנו .
•

קבצי עוגייה .קבצי עוגייה הינם קבצי טקסט קטנים המושמים בדפדפני מכשירים ,בהם נשמרות
העדפות ,אשר עוזרים לחוויה שלך ומשפרים אותה.

•  Pixel Tags/Web Beaconsתגית פיקסל ) ,pixel tagידועה גם בשם  (web beaconהינה פיסת קוד
המשולבת בשירותים שלנו ,אשר אוסף מידע לגבי מעורבות בשירותים שלנו .השימוש בpixel tags-
מאפשר לנו לרשום ,לדוגמה ,שמשתמש ביקר בעמוד רשת מסוים או לחץ על פרסומת מסוימת.
ייתכן שנשלב  web beaconsגם בדואר אלקטרוני ,כדי להבין אם ההודעות נפתחו ,זכו לתגובה או
הועברו הלאה.
השימושים שלנו בטכנולוגיות אלה נופלים באחת מהקטגוריות הכלליות הבאות:
•

צורך תפעולי .קטגוריה זו כוללת טכנולוגיות המאפשרות לך גישה לשירותים ,לאפליקציות ולכלים
שלנו ,אשר נדרשות כדי לזהות התנהגות יוצאת דופן באתר ,למנוע פעילות רמייה ולשפר את
האבטחה ,או לאפשר לך להשתמש בפונקציונליות שלנו;

•

בקשר לביצועים .ייתכן שנשתמש בטכנולוגיות על מנת להעריך את ביצועי השירותים שלנו ,כולל
כחלק מנוהגי הניתוח שלנו ,על מנת להבין כיצד אנשים פרטיים משתמשים בשירותים שלנו )ראו
ניתוח נתונים להלן(;

•

בקשר לפונקציונליות .ייתכן שנשתמש בטכנולוגיות המאפשרות לנו להציע לך פונקציונליות
משופרת בגישה אל או בשימוש בשירותים שלנו .דבר זה יכול לכלול זיהוי שלך בכניסה לשירותים
שלנו או מעקב על העדפות ותחומי עניין שלך או פריטים בהם צפית בעבר;

•

בקשר לפרסום או מיקוד .ייתכן שנשתמש בטכנולוגיות צד ראשון או צד שלישי כדי למסור תוכן,
כולל פרסומות רלוונטיות לתחומי העניין שלך ,בשירותים שלנו או על גבי אתרי צד שלישי.

ראה פרק  5להלן כדי להבין את הבחירות שלך לגבי טכנולוגיות אלה.
•

ניתוח נתונים .ייתכן שנשתמש בטכנולוגיות ובכלי צד שלישי אחרים כדי לעבד מידע של ניתוח נתונים
בשירותים שלנו ,כולל כדלקמן:
 .Google Analytics oעבור מידע נוסף ,בקרו ב-מדיניות הפרטיות של  .Google Analyticsכדי
ללמוד יותר על כיצד לבטל את השימוש במידע שלך על ידי  ,Google Analyticsלחץ כאן.
 .New Relic oעבור מידע נוסף ,בקרו ב-מדיניות הפרטיות של .New Relic

ג .מידע אשר נאסף ממקורות אחרים.
ייתכן שנקבל מידע לגביך ממקורות אחרים ,כולל דרך הפניות ,שירותי צד שלישי ,מקורות ציבוריים,
פלטפורמות מדיה חברתית וארגונים אחרים .לדוגמה ,אם הינך מומחה/ית שירותי בריאות ,ייתכן שנאסוף מידע
כגון קשרים לבתי חולים ,מידע רישיון ,תחומי עניין ,פרטים ליצירת קשר כגון כתובת ,דואר אלקטרוני ומספר
טלפון ,ומידע אחר הקשור לבדיקת נאותות.
 .3כיצד אנו משתמשים במידע שלך
אנו משתמשים במידע שלך למגוון מטרות עסקיות ,כולל על מנת לספק את השירותים שלנו ,למטרות
אדמיניסטרטיביות וכדי לשווק את המוצרים והשירותים שלנו ,כמתואר להלן.
א .אספקת השירותים שלנו
אנו משתמשים במידע שלך כדי לממש את החוזה שלנו איתך ולספק לך את השירותים שלנו ,כגון:
•
•
•
•
•
•

ניהול המידע והחשבונות שלך;
מתן גישה לתחומים ,פונקציות ומאפיינים מסוימים של השירותים שלנו;
מענה על בקשת לתמיכה טכנית או שירות לקוחות;
יצירת קשר עמך לגבי החשבון שלך ,פעילויות שלך בשירותים שלנו ושינויים במדיניות;
עיבוד בקשות במקרה והגשת בקשת עבודה ,אשר אנו מפרסמים בשירותים שלנו; ו-
על מנת לאפשר לך להירשם לאירועים.

ב .מטרות אדמיניסטרטיביות
אנו משתמשים במידע שלך למטרות אדמיניסטרטיביות שונות ,כגון:
•
•
•

קידום האינטרסים הלגיטימיים שלנו כמו שיווק ישיר ,מחקר ופיתוח )כולל מחקר שיווק( ,אבטחת
רשת ומידע ,ומניעת הונאה;
זיהוי אירועי אבטחה ,הגנה כנגד פעילות זדונית ,הונאתית ,שקרית או בלתי חוקית ,ונקיטה בצעדים
כנגד האחראים לפעילות כאמור;
מדידת העניין וההשתתפות בשירותים שלנו;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

שימוש קצר מועד וחולף ,כגון התאמת פרסומות לפי ההקשר;
שיפור ,שדרוג או הרחבת השירותים שלנו;
פיתוח מוצרים ושירותים חדשים;
אבטחת בקרת איכות פנימית ובטיחות;
אימות ווידוא זהות אישית;
ניפוי שגיאות ) (debuggingכדי לזהות ולתקן שגיאות בשירותים שלנו;
ביקורת הקשורה לפעולות הדדיות ,עסקאות ופעילויות אחרות של ציות;
אכיפת ההסכמים והמדיניות שלנו; ו-
ציות לחובות המשפטיות שלנו.

ג .שיווק ופרסום המוצרים והשירותים שלנו
ייתכן שנשתמש במידע אישי על מנת להתאים ולספק לך תוכן ופרסומות .ייתכן שנספק לך חומרים אלה כפי
שמותר על פי הדין החל .
כמה מהדרכים בהן אנו משווקים לך הן קמפיינים בדואר אלקטרוני ,פרסום לקהלים מותאמים ו"-פרסום על
בסיס עניין" או "פרסום מותאם אישית" ,כולל באמצעות מעקב בין מכשירים.
אם יש לך שאלות לגבי נוהגי השיווק שלנו או אם ברצונך לבחור לבטל את השימוש במידע האישי שלך למטרות
פרסום ,תוכל/י ליצור עמנו קשר בכל עת כמצוין להלן.
ד .מטרות אחרות
אנו משתמשים במידע שלך גם למטרות אחרות כפי שהתבקש על ידך או כמותר על פי הדין החל.
•

הסכמה .ייתכן שנשתמש במידע אישי למטרות אחרות אשר ימסרו לך באופן ברור כאשר
תמסור/תמסרי לנו מידע אישי או בהסכמתך.

•

מידע מצרפי מותמם ) (de-identified and aggregated informationייתכן שנשתמש במידע אישי שלך
ומידע אחר לגביך על מנת ליצור מידע מצרפי מותמם ,כגון מידע דמוגרפי מותמם ,מידע מיקום מותמם,
מידע לגבי המכשיר ממנו הנך מבצע/ת גישה לשירותים שלנו ,או ניתוחים אחרים שניצור.

 .4כיצד אנו מגלים את המידע שלך
אנו מגלים את המידע שלך לצדדים שלישיים למגוון מטרות עסקיות ,כולל למטרת אספקת השירותים שלנו,
כדי להגן עלינו או על אחרים ,או במקרה של עסקה משמעותית כגון מיזוג ,מכירה או העברת נכסים ,כמתואר
להלן.
א .גילויים לצורך אספקת השירותים שלנו
הקטגוריות של הצדדים השלישיים מולם ייתכן שנשתף את המידע שלך מתוארות להלן.
•

ארגוני מחקר קליני .אם תשתתפ/י במחקר או ניסויים קליניים ,ייתכן כי אתרי הניסויים הקליניים ימסרו
כל מידע אישי אשר סיפקת בקשר להשתתפות לארגון המחקר הקליני )"אמ"ק"( השותף שלנו ,האחראי
לארגון המחקר או ביצוע הניסוי הקליני  .א נ ו מ ש ת ד ל י ם ל א ל א ס ו ף מ י ד ע א י ש י ש ל מ ש ת ת פ י ם ב נ י ס ו י י ם
קליניים באופן ישיר ,וחוץ ממידע פרמקוויג'ילנס ) ,(pharmacovigilanceכל המידע שאנו מקבלים מאתרי
הניסויים הקליניים ומארגוני המחקר הקליניים חייב לעבור התממה.

•

אתרי ניסויים קליניים .אם תבקש/י להצטרף לאתר ניסוי קליני דרך אתר ההפניות שלנו ,ייתכן שנשתף את
המידע האישי שלך עם אתר הניסויים הקליניים הקרוב ביותר אליך ,כך שאתר הניסויים הקליניים יוכל
ליצור עמך קשר בנוגע להשתתפותך בניסוי.

•

ספקי שירותים .ייתכן שנשתף את המידע האישי שלך עם ספקי שירותים צד שלישי שלנו ,כולל ארגוני
מחקר קליני ,חברות המספקות שירותים לתכנית התמיכה במטופלים שלנו ,וספקי שירותים אחרים,
המשתמשים במידע זה כדי לסייע לנו באספקת השירותים שלנו  .ד ב ר ז ה כ ו ל ל ס פ ק י ש י ר ו ת י ם ה מ ס פ ק י ם
לנו תמיכת מחשוב ,שירותי ניסויים קליניים ,אחסון ,שירות לקוחות ושירותים קשורים.

•

שותפים עסקיים .ייתכן שנשתף את המידע האישי שלך עם שותפים עסקיים על מנת לספק לך מוצר או
שירות שביקשת .ייתכן גם שנשתף את המידע האישי שלך עם שותפים עסקיים אשר יחד עמם אנו מציעים
מוצרים או שירותים.

•

צד קשורים .ייתכן שנשתף את המידע האישי שלך עם הצדדים הקשורים של החברה שלנו.

•

שותפים בפרסום .ייתכן שנשתף את המידע האישי שלך עם שותפים בפרסום צד שלישי .ייתכן כי שותפים
בפרסום צד שלישי כאמור יישמו טכנולוגיות וכלי מעקב אחרים בשירותים שלנו על מנת לאסוף מידע לגבי
הפעילויות שלך והמכשיר שלך )לדוגמה ,כתובת ה IP-שלך ,מזהי קבצי עוגיות ) ,(cookiesדפים בהם ביקרת,
מיקום ,שעה( .ייתכן שהשותפים בפרסום כאמור ישתמשו במידע זה )ומידע דומה אשר נאסף משירותים
אחרים( למטרת אספקת פרסומות מותאמות באופן אישי לך כאשר תבקר/י בנכסים דיגיטליים ברשת
שלהם .מנהג זה נקרא לרוב "פרסום על בסיס עניין" או "פרסום מותאם אישית".

•

 .APIs/SDKsייתכן שנשתמש בממשקי תוכנה-יישום )" ("APIובערכות פיתוח תוכנה )" ("SKDכחלק
מהפונקציונליות של השירותים שלנו .עבור מידע נוסף לגבי השימוש שלנו בממשקי  APIובערכות ,SKD
אנא צור/צרי קשר כמפורט להלן.
ב .גילוי כדי להגן עלינו או על אחרים

ייתכן שניגש ,נשמור או נמסור כל מידע שאנו מאחסנים הקשור אליך לצדדים חיצוניים ככל שנסבור בתום לב
כי דבר זה דרוש או ראוי על מנת :לציית לבקשות מאת רשויות אכיפת החוק או ביטחון לאומי ,או הליכים
משפטיים כגון צו בית משפט או הזמנה לדין; להגן על הזכויות ,הרכוש או הבטיחות שלך ,שלנו או של אחרים;
לאכוף את המדיניות או החוזים שלנו; לגבות סכומים המגיעים לנו; או לסייע לחקירה או העמדה לדין של
פעילות בלתי חוקית ,נחשדת או בפועל.
ג .גילוי במקרה של מיזוג ,מכירה או העברת נכסים אחרת
ככל שנהיה צד למיזוג ,רכישה ,בדיקת נאותות לצורך מימון ,ארגון מחדש ,פשיטת רגל ,כינוס נכסים ,רכישה או
מכירה של נכסים או העברת שירותים לספק אחר ,ייתכן שהמידע שלך יימכר או יועבר כחלק מעסקה כאמור,
ככל שמתיר זאת כל דין ו/או חוזה.
 .5זכויות ואפשרויות הפרטיות שלך
אפשרויות הפרטיות שלך .אפשרויות הפרטיות אשר ייתכן שקיימות ביחס למידע האישי שלך נקבעות על פי
הדין החל ,ומתוארות להלן.
•

תקשורת בדואר אלקטרוני ובטלפון .אם קיבלת דואר אלקטרוני מאיתנו ,שאינך חפץ/חפצה בו ,ניתן
להשתמש בקישור להסרת רישום בסוף הדואר האלקטרוני כדי לבחור לבטל קבלת דואר אלקטרוני
בעתיד .יש לשים לב כי תמשיכ/י לקבל דואר אלקטרוני לגבי מוצרים או שירותים אשר ביקשת .ייתכן
גם שנשלח לך תקשורת שאינה של קידום מכירות לגבינו ולגבי השירותים שלנו ,ולא תוכל/י לבחור
לבטל תקשורת כאמור )לדוגמה ,תקשורת לגבי השירותים שלנו או עדכונים בתנאים שלנו או במדיניות
פרטיות זו(.

•

הודעות טקסט .תוכל/י לבחור לבטל קבלת הודעות טקסט מאיתנו ,על ידי ביצוע ההוראות בהודעת
הטקסט שקיבלת מאיתנו ,או יצירת קשר איתנו בדרך אחרת.

•

"אין לעקוב" ".אין לעקוב" )" (Do Not Track - "DNTהינה הגדרת פרטיות אשר משתמשים יכולים
לקבוע בדפדפני רשת מסוימים .יש לציין כי איננו מגיבים או עונים לאותות  DNTאו דומיהם אשר
מופקים על ידי דפדפני רשת.

•

קבצי עוגייה ) (cookiesופרסום על בסיס עניין .ניתן לעצור או להגביל את ההשמה של טכנולוגיות על
המכשיר שלך ,או להסיר אותן ,באמצעות התאמת העדפותיך כפי שמאפשר המכשיר או הדפדפן שלך.
אולם ,אם תתאימ/י את ההעדפות שלך ,ייתכן שהשירותים שלנו לא יעבדו כהלכה .יש לשים לב כי
בחירה לצאת ) (opt-outעל בסיס קבצי עוגיות אינה פעילה באפליקציות במכשיר נייד .אולם ,ניתן לבחור
לבטל פרסום מותאם אישית באפליקציות מסוימות על ידי ביצוע ההוראות עבור אנדרואיד iOS ,או
אחרים.
תעשיית הפרסום המקוון מספקת גם אתרי אינטרנט מהם תוכל לבחור לבטל קבלת פרסומות ממוקדות
משותפי נתונים ושותפי פרסום אחרים המשתתפים בתכניות רגולציה עצמית .ניתן לגשת לאלה וללמוד
עוד על פרסום ממוקד ואפשרויות לקוחות ופרטיות באמצעות ביקור בדפים יוזמת הפרסום ברשת,
איגוד הפרסום הדיגיטלי ,איחוד הפרסום הדיגיטלי האירופי ו-איחוד הפרסום הדיגיטלי של קנדה.
יש לשים לב כי חובה לבחור בביטול בכל דפדפן ובכל מכשיר בנפרד.

זכויות הפרטיות שלך .בהתאם לדין החל ,ייתכן ותעמוד לך הזכות:
•

לקבל גישה למידע אישי אודותיך ,כולל (1) :קבלת תשובה שמא אנו מעבדים את המידע האישי שלך;
) (2קבלת גישה או עותק של המידע האישי שלך; ו (3)-קבלת עותק אלקטרוני של המידע האישי שמסרת
לנו ,או בקשה שנשלח מידע כאמור לחברה אחרת )"זכות לניוד מידע"(;

•

לבקש תיקון של המידע האישי שלך היכן שהוא אינו מדויק או חסר .במקרים מסוימים ,ייתכן שנספק
כלי שירות עצמי אשר יאפשרו לך לעדכן את המידע האישי שלך;

•

ל ב ק ש א ת מ ח י ק ת המידע האישי שלך;

•

לבקש הגבלה או להתנגד לעיבוד שלנו של המידע האישי שלך; ו-

•

לבטל את הסכמתך לעיבוד המידע האישי שלך אצלנו.

אם ברצונך לממש זכות מזכויות אלה ,אנא צור עמנו קשר כמפורט להלן .אנו נתייחס אל בקשות כאמור בהתאם
לדין החל.
 .6אבטחת המידע שלך
אנו נוקטים בצעדים כדי לוודא שהמידע שלך מטופל באופן בטוח ובהתאם למדיניות פרטיות זו .לצערנו ,אין
מערכת הבטוחה ב ,100%-ואיננו יכולים להבטיח או להתחייב לאבטחת מידע אשר תספק/י לנו .נקטנו באמצעי
בטיחות מתאימים כדי לוודא שהמידע האישי שלך יישאר מוגן ואנו דורשים מספקי השירותים צד שלישי
והשותפים שלנו לנקוט אמצעי אבטחה מתאימים גם כן .ככל שמתיר זאת הדין ,לא נישא באחריות בשל גילוי
מידע ללא הרשאה.
על ידי שימוש בשירותים שלנו או מסירת מידע אישי ,הנך מסכימ/ה כי ייתכן שניצור איתך קשר באופן אלקטרוני
לגבי בטיחות ,פרטיות ועניינים מנהליים הקשורים לשימושך בשירותינו .אם נלמד על פרצת אבטחה במערכת,
ייתכן שננסה להודיע לך באופן אלקטרוני על ידי פרסום הודעה בשירותים שלנו ,בדואר או במשלוח דואר
אלקטרוני אליך.

 .7העברת נתונים בין מדינות
ייתכן שכל המידע המעובד על ידינו יועבר ,יעובד ויאוחסן בכל מקום בעולם ,כולל ,מבלי להגביל ,ארצות הברית
או מדינות אחרות ,שם עשויים לחול חוקי הגנת מידע אשר שונים מהחוקים במקום המגורים שלך .אנו
משתדלים להגן על המידע שלך באופן התואם לדרישות הדין החל.
 .8שמירת מידע אישי
אנו שומרים על המידע האישי שאנו אוספים כמתואר במדיניות פרטיות זו כל עוד הנך משתמש/ת בשירותים
שלנו ,או כנדרש על מנת למלא את המטרות למענן נאסף ,לספק את השירותים שלנו ,ליישב סכסוכים ,לבסס
הגנות משפטיות ,לנהל ביקורת ,לקדם מטרות עסקיות לגיטימיות ,לאכוף את ההסכמים שלנו ולציית לדין החל.
 .9מידע של ילדים
השירותים אינם מיועדים לילדים מתחת לגיל ) 13או גיל אחר כנדרש על פי הדין המקומי( ,אולם ייתכן שנאסוף
מידע מסוים מילדים אם ילדך ישתתף בניסוי קליני .אנו נוקטים באמצעים נוספים כדי לקבל הסכמה אשר
ניתנת לאימות של הורה או אפוטרופוס לפני איסוף כל מידע מילד.
אם הינך הורה או אפוטרופוס ומאמין שילדך מסר לנו מידע אישי ללא הסכמתך ,תוכל ליצור עמנו קשר כמתואר
להלן .אם נגלה שילד מסר לנו מידע אישי תוך הפרה של הדין החל ,נמחק כל מידע אישי שאספנו ,אלא אם יש
לנו חובה חוקית לשמור עליו.
 .10הוראות אחרות
אתרי/יישומי צד שלישי .ייתכן כי השירותים יכללו קישורים לאתרים/יישומים אחרים ,וייתכן
שיישומים/אתרים אחרים יתייחסו או יפנו לשירותים שלנו .שירותי צד שלישי כאמור אינם בשליטתנו .אנו
מעודדים את המשתמשים שלנו לקרוא את מדיניות הפרטיות של כל אתר ויישום עמו הם פועלים .אנו איננו
תומכים ,מסננים או מאשרים ואיננו אחראיים לנוהגי הפרטיות או התוכן של אתרים או יישומים אחרים
כאמור  .אספקת מידע אישי לאתרי או יישומי צד שלישי הינה באחריותך הבלעדית .
רשות רגולטורית .אם הנך נמצא/ת באזור הכלכלי האירופי ,בשוויץ ,בבריטניה או בברזיל ,יש לך הזכות להגיש
תלונה לרשות רגולטורית ,אם הנך מאמינ/ה כי עיבוד המידע האישי שלך על ידי מפר את הדין החל.
שינויים במדיניות הפרטיות שלנו .ייתכן כי נעדכן מדיניות פרטיות זו מעת לעת ,לפי שיקול דעתנו הבלעדי.
במקרה של שינויים מהותיים במדיניות פרטיות זו ,נודיע לך על כך כנדרש על פי הדין החל .הנך מבין/ה
ומסכים/ה שייחשב שהסכמת למדיניות הפרטיות המעודכנת אם תמשיך/י להשתמש בשירותים שלנו לאחר
כניסתה לתוקף של מדיניות הפרטיות החדשה.
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יצירת קשר

לשאלות לגבי נוהגי הפרטיות שלנו או מדיניות פרטיות זו ,או על מנת לממש את זכויותיך כמפורט במדיניות
פרטיות זו ,אנא צור/צרי קשר עמנו בכתובת:
Passage Bio, Inc.
2005 Market Street, 39th Floor
Philadelphia, PA 19103
267-866-0311
info@passagebio.com

