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כשהטכנולוגיה והאנשים נפגשים...

ועידה וירטואלית

הועידה הגדולה והמקיפה בישראל לטכנולוגיות המידע!!!
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המידע בישראל
ן ר טי ע”ש שלמה 
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אני מסכים ללשכה לטכנולוגיות המידע בישראל, להעביר את המידע שמסרתי לה ו/או שבאמצעותו 
נרשמתי לאירוע שערכה לרבות, אך לא רק, שם, שם משפחה, תפקיד, כתובת, כתובת אימייל ומספר 
 SMS ,טלפון) לחברות נותנות החסויות ושותפות (להלן: "נותני החסויות"), ולקבל מהן באמצעות מייל
, פקס, וטלפון אוטומטי, מידע אינפורמטיבי, פרסומי ושיווקי על מוצרים ו/או שירותים שלהן ובהתאם 
להנחיית רשם מאגרי מידע מס' 2/2017 "פרשנות ויישום הוראות חוק הגנת הפרטיות בעניין דיוור 
ישיר ושירותי דיוור ישיר" ולסעיף 30 א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב- 1982 , הריני נותן 

בזאת את הסכמתי לקבלת פניות דיוור ישיר ומידע פרסומי כאמור.

כל הודעה או פניה שאקבל מנותני החסויות תכלול אפשרות להסיר את שמי מרשימות התפוצה בכל 
עת שארצה.

בנוסף, הלשכה לטכנולוגיות המידע שומרת את המידע אודותיי במאגרי המידע של הלשכה ואוכל
לבקש כי כל או חלק מהמידע אודותיי ימחק, או כי יוגבל השימוש בו, וזאת באמצעות במשלוח אימייל 

it.org-info@israel :לכתובת

תנאי הפרטיות לנותני חסויות – כללי
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הסכמתי ללשכה לטכנולוגיות המידע בישראל להשתמש במידע שמסרתי בכלל ובמידע שבאמצעותו 
נרשמתי לאירוע לרבות, אך לא רק, שם, שם משפחה, תפקיד, כתובת, כתובת אימייל ומספר טלפון 
על מנת לקבל ממנה, באמצעות מייל, SMS ,פקס, וטלפון אוטומטי, מידע ועדכונים בתחומים השונים 
לרבות, אך לא רק, בתחומי הטכנולוגיה, ההיי-טק, הניהול, הזמנות להשתתפות באירועים ובכנסים 
מסוגים שונים, מידע פרסומי על הזדמנויות עסקיות, עדכונים שוטפים ומידע ותוכן אינפורמטיבי, 

פרסומי ושיווקי ואודות מוצרים ושירותים נוספים.

כל הודעה או פניה שאקבל מהלשכה לטכנולוגיות המידע בישראל תכלול אפשרות להסיר את שמי 
מרשימות התפוצה בכל עת שארצה. בנוסף, הלשכה לטכנולוגיות המידע שומרת את המידע אודותיי 
במאגרי המידע של הלשכה ואוכל לבקש כי כל או חלק מהמידע אודותיי ימחק, או כי יוגבל השימוש 

info@israel-it.org :בו, וזאת באמצעות במשלוח לכתובת אימייל

תנאי הפרטיות עבור הלשכה לטכנולוגיות המידע
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במסירת פרטי ההתקשרות עמי, אני מאשר בזאת:

הינך יכול/ה להסיר את הסכמתך לקבלת חומרים שיווקיים בכל עת באמצעות בקשה להסרה. כמו כן, 
הינך יכול/ה להסיר רישומך מקבלת דוא"ל שיווקי באמצעות לחיצה על לינק להסרת רישום שבכל 

דוא"ל.

מידע נוסף אודות עיבוד המידע של חברתנו ניתן למצוא בהצהרת הפרטיות של יבמ. באמצעות הגשת 
טופס זה, אני מאשר כי קראתי והבנתי את הצהרת הפרטיות של יבמ.

כמו כן, אני מבין כי יבמ רשאית לצלם תמונות קבוצתיות או לערוך שידורים ישירים במהלך האירוע 
למטרות קידום מכירות.

תנאי פרטיות – יבמ

https://www.ibm.com/account/reg/us-en/signup?formid=urx-42537
https://www.ibm.com/privacy

