פסטיבלים וקרנבלים בעולם  -מדיניות עוגיות  /קוקיס )(Cookies
מה הם קוקיס?
קוקיס הם קבצי טקסט המכילים מידע מועט קצר ותמציתי המועבר אל הדפדפן שלך .קבצי נתונים
אלה מאוחסנים במכשירך בזמן שאתה גולש באתר כלשהו .זה יכול להיות במחשב אישי ,בטלפון
נייד ,בטאבלט וכד' .הקוקיס שנשמרו אצלך שולחים חזרה מידע לאתר בו בקרת.
מאפיינים של קוקיס



קוקיס קבועים ) (Persistent cookiesהנשארים שמורים בדפדפן של המבקר באתר עד
שימחקו באופן יזום.
קוקיס זמניים ) (Session cookiesהנשארים "חיים" עד לרגע סגירת הדפדפן.

שני סוגי הקוקיס יכולים להיות בעלי מאפייני היווצרות שונים :קוקיס מצד ראשון ) first-party
 ,(cookiesאלה נוצרים על ידי האתר שבו מבקרים .המאפיין השני קוקיס מצד שלישי ) Third-party
 (cookiesהנוצרים על ידי אתר אחר מזה שביקרו בו ,כמוסבר בהמשך.

יישום הקוקיס ולאיזה צרכים




קוקיס חיוניים – ) (Strictly necessary cookiesאלה קוקיס המשתייכים לקוקיס מצד ראשון
) ,(first-party cookiesמטרתם להבטיח למבקר שימוש תקין במערכות וברכיבי האתר
השונים – אלה נוצרים באתרים שמנהלים רישום מנויים – .באתר שלנו אין רישום מנויים
ולאור כך אין קוקיס מסוג זה רלבנטי לנו.
קוקיס לאיכות ביצועים  .(Performance cookies) -אלה קוקיס המיועדים לאסוף מידע
אנונימי כיצד המבקר משתמש באתר ,כגון באילו דפי אתר הוא ביקר ובאיזו תדירות ,כל זאת
כדי להבטיח חווית גלישה נוחה ויעילה.
יודגש שאלה קוקיס שאינם מכילים מידע אישי כלשהו ואין בהם נתון מסוג כלשהו המאפשר
זיהוי פרטיו האישיים של המבקר באתר .כל המידע שנרשם בקוקיס אלה הינו אנונימי
לחלוטין ומשמש בעיקר למטרות סטטיסטיות של ביצועי האתר.

קוקיס של פרסומות – )(Advertising cookies
אלה קוקיס בהם המידע הנרשם הינו אנונימי ללא פרטים אישיים כלשהם והם נוצרים על ידי צד
שלישי ) (third-party cookiesכגון מפרסמים ,חברות תוכן שיווקי ,סוכני פרסום וכד' .קוקיס אלה
יכולים להיות הן זמניים והן קבועים ) ,(Session cookies / Persistent cookiesכאשר בין היתר
מטרתם של הקוקיס הנ"ל להתאים את המודעות/פרסומות כך שיהיו רלבנטיות למבקר וככאלה
התואמות את תכני האתר .יודגש שקוקיס אלה שייכים לספקי שירותי הפרסומות המהווים צד שלישי
באתר שלנו.
קוקיס של צדדים שלישיים נוספים
בחלק מדפי האתר קיימים קישורים לשירותי אתרים כגון YouTube ,Facebook ,Bookings
ואחרים .יש להדגיש ולהבהיר שהקוקיס הנוצרים מאתרי צד שלישי כאלה אינם ברי פיקוח על ידנו
ולכן אינם מפוקחים או מבוקרים על ידנו .לאור כך עליך לבדוק באתרי שירותי צד שלישי אלה את
מידת הרלבנטיות של הקוקיס הנוצרים בכניסתך לשירות הניתן על ידם באתרים שלהם.

איך לנהל ולהסיר קוקיס


 - Desktopאם ברצונך להגביל ,לחסום או להסיר קוקיס ביכולתך לבצע זאת באמצעות
ההגדרות ) (Settingsשל הדפדפן שלך .באמצעות לחיצה על פונקציית  HELPשל הדפדפן,
תקבל את פירוט הפעולות הנדרשות לחסום או להסיר קוקיס .מאחר וקיים מגוון גדול של
דפדפנים וכללי ניהול הקוקיס אינם זהים ביניהם ניתן לעיין באתר ""AboutCookies
) (www.AboutCookies.orgולפעול על פי ההנחיות המתייחסות לדפדפנים שונים.



 - Mobile & Tabletsלקבלת מידע והנחיות כיצד לנהל לחסום  /להסיר קוקיס מהדפדפן
במכשירים ניידים יש לעיין במדריך המשתמש של המכשיר הספציפי.

