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  YXZ1000Rהצהרת פרטיות לגביע  -ימאהה

 

Yamaha Motor Europe N.V., סניפיה והחברות המשוייכות אליה )להלן 

)שייקרא גם  YXZ1000Rאנו/שלנו( מכירים בחשיבות הפרטיות שלך. כשאתה נרשם לגביע  ,אנחנו ,ימאהה                  

חשוב לנו לעבד בזהירות ובאופן מאובטח  ,YXZ1000R'האירוע'( ו/או משתתף בפעילות מפעילויות גביע 

 ושקוף את המידע האישי שלך. 

 ?YXZ1000Rמי מעבד את המידע האישי שלך לגביע  1

 ,ובמיוחד גם המפיץ שלנו הממוקם במדינתך ,אנו והמפיצים האירופאים שלנו ,YXZ1000Rבהקשר של גביע 

על פי כללי הגנת  (data controllers)ע יעבדו את המידע האישי שלך כבעלי שליטה משותפים במיד

המידע המתאימים. משמעות הדבר היא שאנו מחליטים במשותף על המטרות והאמצעים של פעילויות 

במדינתך הוא האחראי על  YME. המפיץ הארצי של YXZ1000Rעיבוד המידע שלהם בקשר לגביע 

 התקשורת המקומית והשמירה על קשר ישיר עם המתחרים.

אנו מודיעים לך על עיבוד המידע האישי שלך שמעובד  ,של ימאהה YXZ1000Rטיות זו לגביע בהצהרת פר

של ימאהה. לגבי עיבוד המידע האישי שלך בהקשר של ביקור באתר  YXZ1000Rעל ידנו בהקשר של גביע 

 עורכים.לאירועי המירוצים שאנו  Cookie-עיין גם במדיניות הפרטיות של מדיניות קובצי ה ,האינטרנט שלנו

 ? YXZ1000Rעל מי חלה הצהרת פרטיות זו לגביע  2

 אנו מעבדים מידע אישי של אנשים הנכללים בקטגוריות הבאות:  ,YXZ1000Rבהקשר של גביע 

 .YXZ1000Rומעלה המשתתפים בגביע  18מתחרים בגיל  .1

 נציגים חוקיים של המתחרה. .2

כגון אנשי קשר של צדדים  ,YXZ1000Rצדדים אחרים: אנשים אחרים המעורבים בפעילויות גביע  .3

 אחרים המעורבים בארגון האירוע ואנשים הנוכחים באירוע.

 כיצד אנו משיגים את המידע האישי שלך?  3

 ,אנו עשויים להשיג מידע אישי שלך ממקורות שונים ,YXZ1000Rבהקשר של הפעילויות שלנו בגביע 

 המוצגים להלן.

 מתחרים )אחרים(. •

 . YXZ1000Rגביע שותפים עסקיים/אנשי קשר של ימאהה המעורבים ב •

 .YXZ1000Rגביע צדדים שלישיים המועסקים על ידי ימאהה בהקשר של  •

 .YXZ1000Rגביע צדדים אחרים המעורבים ב •
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 י.ככל שהדבר מותר על פי חוק הפרטיות הרלוונט ,האינטרנט )לרבות מדיה חברתית( •

 במקרה של חקירה. ,לדוגמה ,רשויות ממשלתיות •

 צדדים שלישיים אחרים במקרים מסוימים. •

 

 מדוע אנו מעבדים את המידע האישי שלך?  4

 אנו מעבדים את המידע שלך למטרות הבאות:

 .YXZ1000Rכדי לעבד ולאשר את השתתפות המתחרה בגביע  ,לצורכי הרשמה .1

להיות נוכח  ,YXZ1000Rכדי לאפשר לך להשתתף בפעילות כלשהי מפעילויות גביע  ,לצורכי מנהלה .2

 בה או להיות מעורב בארגונה.

שאליהן נרשמת או שבהן אתה מעורב באופן  YXZ1000Rלשמור איתך על קשר בנוגע לפעילויות גביע  .3

 אחר.

 תאונת רכב(.  ,כדי ליצור איתך קשר במקרי חירום )לדוגמה .4

 ייבויותינו החוקיות.כדי למלא את התח .5

 

 . YXZ1000Rכדי לשפר את איכות השירותים שלנו בהקשר של חוויותיך במסגרת פעילויות גביע  .6

 

 כדי להודיע לך על אירועים דומים שייתקיימו בעתיד.  .7

 מניעת מחלוקות וטיפול בהן ובעניינים משפטיים אחרים. .8

 ובהתחייבויות חוקיות.ניטור/אימות העמידה בדרישות ובתקנות האירוע  .9

 .YXZ1000Rכדי לקדם בציבור את גביע  .10

 

לרבות איפיון  -איננו משתמשים בשום צורה של קבלת החלטות אוטומטית  ,YXZ1000Rבהקשר של גביע 

 סטטיסטי.

 איזה מידע אישי אנו מעבדים אודותיך?  5

 לצרכים המתוארים להלן. ,אנו עשויים לעבד את המידע הבא אודותיך ,YXZ1000Rאם אתה מעורב בגביע 

  מטרת העיבוד הקשורה סוג המידע האישי

 (3)מתייחס למספרים בסעיף 

 צדדים אחרים מתחרים 

 2-9 8-10 ,5-6 ,1-2 שם מלא
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 5-9 ,2-3 8-9 ,5-6 ,1-2 כתובת למשלוח דואר )עבודה ו/או פרטית(

 x 2-3, 5-9 כתובת דואר אלקטרוני

 x 2-6, 8-9 מספר טלפון נייד

 x 2-9 תיאור המשרה ופרטי עבודה אחרים

 x 8-9 ,5-6 ,1-2 גיל

 x x סוג מסמך הזיהוי

 x 8-9 ,5-6 ,1-2 אזרחות ושפת הדיבור

 x 8-9 ,5-6 ,1-2 מספר מירוץ

 x 8-9 ,5-6 ,1-2 מידות ביגוד/ציוד רכיבה

האם המתחרה מחזיק ברישיון מלא בהתאחדות 

לאליפות  YZ125הארצית שלו ומתחרה עם ימאהה 

 במדינה אירופית

1-2, 5-6, 8-9 x 

 x 8-10 ,5-6 ,1-2 ביצועי המתחרה במהלך האירוע

מידע אחר שניתן על ידי נשוא המידע בתקשורות 

 עם ימאהה
1-2, 5-6, 8-9 2-9 

 

 הבסיס החוקי לשימוש במידע האישי שלך  6

אנו מעבדים את המידע האישי שלך רק אם הפעולה מותרת על פי אחת מעילות העיבוד החוקיות. בהקשר 

 אנו מסתמכים על אחת מהעילות החוקיות הבאות לצורך עיבוד המידע שלך: ,YXZ1000Rשל גביע 

או כדי לנקוט צעדים בהתאם לבקשתך  ,. העיבוד נחוץ לצורך ביצוע חוזה שבו אתה צדביצוע חוזה •

לפני החתימה על חוזה. עילה זו עשויה לחול על עיבוד המידע האישי של מתחרה המועסק על ידנו 

 וכדי לאפשר למתחרים להשתתף בתחרות.

. העיבוד נחוץ לצרכינו כדי לעבד את המידע אישי שלך כמתואר לעיל או לצורך אינטרסים לגיטימיים •

למעט כאשר אינטרס הפרטיות שלך גובר על  ,ים אחרים שלנו או של צד שלישיאינטרסים לגיטימי

 אינטרסים אלה. עילה זו חלה לגבי ניתוח ביצועי המתחרים שאנו מבצעים במהלך האירוע.

. אתה נתת לנו את הסכמתך לעיבוד המידע האישי שלך למטרה ספציפית אחת או יותר. הסכמה •

 . YXZ1000Rעילה זו חלה על פעילויות עיבוד אשר לגביהן קיבלנו הסכמה דרך טופס הרישום לגביע 

. העיבוד נחוץ כדי לעמוד בהתחייבות חוקית לה אנו כפופים. עילה זו עשויה לחול התחייבות חוקית •

 נדרשים לשתף פעולה בחקירה של רשות פיקוח מוסמכת.אם אנו 

. העיבוד נחוץ כדי להגן על אינטרסים חיוניים שלך או של מישהו אחר. עילה זו אינטרסים חיוניים •

ואם איננו  ,אם עלינו לעבד מידע אישי מסוים של מתחרה במקרה של תאונה ,לדוגמה ,עשויה לחול

 המפורטות לעיל.יכולים להסתמך על אחת מהעילות האחרות 

 

תקבל על כךהודעה נפרדת אם הדבר אינו מובהר באופן אחר. עילה זו  ,אם אתה מחויב לספק מידע אישי

חלה גם אם מסירת חלק מסוים מהמידע שלך מהווה דרישה חוזית או חוקית או אם הדבר נחוץ כדי לחתום 

 על החוזה.
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 למשך כמה זמן אנו מחזיקים את המידע שלך?  7

יק את המידע האישי שלך למשך יותר מהזמן הנחוץ בקשר למטרות שלשמן המידע מעובד אנו לא נחז 7.1

 31 . משמעות הדבר היא שאנו נחזיק את המידע שלך בסופו של דבר עדYXZ1000Rבהקשר של גביע 

 ,אלא אם נזדקק למידע האישי שלך כדי לציית לדין החל או לצורך ביסוס טענות חוקיות ,2019בדצמבר 

 הגנה עליהן. מימושן או

וביטלת את  ,אנו מעבדים אותו על בסיס הסכמתךאנו נמחק את המידע האישי שלך מוקדם יותר אם  7.2

 הסכמתך.   

 מי יקבל גישה למידע האישי שלך?  8

או צדדים אחרים המעורבים  ,המידע האישי שלך יעובד על ידי אנשים העובדים עבור או מטעם ימאהה

רק אם הם  ,. רק אנשים מורשים יקבלו גישה למידע האישי שלךYXZ1000Rבארגון ו/או בביצוע של גביע 

חתמנו  ,זקוקים לו לצורך עבודתם ולמטרות המתוארות לעיל. במקרים שבהם הדבר נדרש על פי הדין החל

 עם צדדים אלה על הסכמי עיבוד מידע או על הסכמים מסוג אחר להגנה על מידע. 

 ? (EEA)שלך אל מחוץ לאזור הכלכלי האירופי כיצד אנו מעבירים את המידע האישי  9

(. כשאנו EEAאנו עשויים להעביר את המידע האישי שלך למקום הנמצא מחוץ לאזור הכלכלי האירופי )

נקטנו אמצעי הגנה הולמים כדי להכשיר את העברת המידע האישי שלך  ,נדרשים לכך על פי הדין החל

אם מדינה זו אינה מספקת רמה הולמת של הגנה על מידע בהתאם לחוקי  ,EEA-למדינה הממוקמת מחוץ ל

שאושרו על ידי הנציבות האירופית עם הצד  סעיפים חוזיים סטנדרטיםכגון חתימה על  ,הגנת המידע החלים

המקבל. תוכל לפנות אלינו אם ברצונך לקבל מידע נוסף על האמצעים שנקטנו כדי להגן על העברה כזו של 

 המידע האישי שלך.

 כיצד אנו מגינים על המידע האישי שלך?  10

 ,אישי שלך נשמר באופן מאובטח. כדי למנוע גישה או גילוי לא מורשיםאנו מחויבים להבטיח כי המידע ה

 טכניים וארגוניים הולמים כדי להגן על המידע שאנו אוספים ומעבדים אודותיך. ,נקטנו באמצעים פיזיים

 ננקטו האמצעים הבאים: ,לדוגמה 10.1

 אמצעי אבטחה טכניים שנקטנו:

 זיהוי ואימות. •

סגמנטציה של  ,חומת אש ,שוער ,כספת ,לדוגמה ,ואבטחת ציודבקרת גישה )אבטחה לוגית ופיזית  •

 הרשת(.

 רישום גישה )בקרה טכנית על ההרשאות )מוגבלות ככל האפשר( וניהול קובצי יומן(. •

 ,אבטחת נקודות קצה ,מערכות לזיהוי פריצה ,יישום אמצעים נגד תוכנה בלתי חוקית )סורקי וירוסים •

 שמירה על עדכניות התוכנה(

 שת ונתוניםהצפנת ר •

 ניהול נקודות תורפה טכניות )ניהול טלאים(. •

 יצירת גיבויים לשמירה על הזמינות והנגישות של המידע האישי. •

 מחיקה אוטומטית של נתונים שפג תוקפם. •

צמצום מספר פעילויות עיבוד המידע על שרתי החברה והגדלת מספר הפעילות המתבצעות על  •

 הציוד של משתמש הקצה.

 
 ארגוניים שנקטנו: אמצעי אבטחה

 ניהול בקרת גישה )הקצאת תחומי אחריות לאבטחת מידע(. •

 קידום מודעות לאבטחה בקרב עובדים חדשים וותיקים. •

https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
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 אמידה והערכה תקופתיים של אמצעי האבטחה. ,קביעת נהלים לבדיקה •

 בדיקה שוטפת של קובצי היומן. •

 .פיתוח פרוטוקול לטיפול בפרצות אבטחת מידע ובאירועי אבטחה •

 קביעת סעיפי סודיות והסכמים לעיבוד מידע. •

 הערכת האפשרויות להשיג את היעדים באמצעות פחות מידע אישי. •

 מתן גישה למידע אישי למספר נמוך יותר של אנשים בארגון. •

 הגדרת תהליך קבלת החלטות והשיקולים שעליהם מתבסס כל עיבוד. •

 

אינם תמיד  ,לרבות דואר אלקטרוני ,שים לב כי אמצעים ופעולות של תקשורת באינטרנט ,חרף האמור לעיל 10.2

 מאובטחים. ימאהה אינה נושאת באחריות בגין גישה לא מורשית או אובדן מידע אישי שמעבר לשליטתה.

 כיצד תוכל לגשת למידע שלך ולעדכנו?  11

אם וככל שהן  ,מבצעים במידע האישי שלךמוקנות לך הזכויות הבאות בנוגע לעיבוד שאנו  ,כנשוא המידע

 רלוונטיות:

 הזכות לגשת למידע האישי שלך. •

 הזכות לתקן מידע אישי אודותיך שאינו מדויק או שאינו שלם. •

 מבלי להשפיע על חוקיות העיבוד על בסיס הסכמה לפני ביטולה. ,הזכות לבטל הסכמה בכל עת •

 הזכות למחוק את המידע האישי שלך. •

 לעיבוד המידע האישי שלך על ידינו.הזכות להתנגד  •

 הזכות להגביל את עיבוד המידע האישי שלך. •

 הזכות לניידות מידע של המידע האישי שלך. •

 

תוכל לפנות אלינו בקשר לזכויות המנויות לעיל או לענייני הגנת מידע אחרים באמצעות פרטי הקשר 

 המוצגים להלן. אנו נטפל בבקשתך בזהירות ובהתאם לכללי הגנת המידע החלים.  

פנה אל האחראי על  ,או אם יש לך תלונה ,אם עדיין אתה חש שלא טיפלנו בבקשתך באופן משביע רצון

. יש לך גם זכות להגיש תלונה לרשות להגנת המידע. כדי (dpo@yamaha-motor.nl)ע שלנו הגנת המיד

ארציות באיחוד רשימה של רשויות הגנת המידע ה כאןראה  ,למצוא את רשות הגנת המידע במדינתך

 האירופי.

 

 הפרטים ליצירת קשר איתנו 12

פנה אלינו דרך פרטי הקשר  ,אם יש לך שאלות או בקשות כלשהן בנוגע לעיבוד המידע האישי שלך

 .השפות הרשמיות באיחוד האירופיאם זוהי אחת מ ,שלהלן. תוכל לפנות אלינו בשפת האם שלך

 

,Yamaha Motor Europe N.V. Rijk-1119NC Schiphol -Koolhovenlaan 101  - הולנד 

  motor.eu-Privacy@yamaha 

 

 . motor.nl-dpo@yamahaבכתובת:  ,תוכל גם לפנות אל האחראי על הגנת המידע שלנו ,אם תרצה

 

https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm
https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-languages_en
mailto:Privacy@yamaha-motor.eu
mailto:dpo@yamaha-motor.nl

