
 

 

 
 

 מדיניות פרטיות 
 הצהרת פרטיות 

; הצהרה זו   MEUישראל,  ניוהגנה על הפרטיות שלך בראש סדר העדיפויות של 
ישראל, כולל איזה סוג של   ניוחושפת את נוהלי המידע של אתר האינטרנט של  

 מידע נאסף, והשימוש הנעשה במידע. 
** אתה מקבל את השיטות המתוארות  https//: niu.co.ilעל ידי ביקור בכתובת  

 כפי שתעודכן מעת לעת על ידינו.  בהצהרת פרטיות זו,
 סוגי המידע הנאסף והשימוש בו 

בעת פנייה במטרה לקבלת שירות, חומרי שיווק ספציפיים או משוב, נשתמש במידע  
שתספק כדי למלא את בקשתך. כדי לעזור לנו לעשות זאת, אנו עשויים לשתף 

מוצר, מחלקה    מידע רלוונטי עם אחרים כגון חברות משלוחים ולוגיסטיקה, מנהלי
 טכנית ויועצי שיווק. 

אנו עשויים גם לפנות מעת לעת כחלק מסקרי שביעות רצון הלקוחות שלנו או  
 למטרות מחקר שוק. 

Cookies 
כולל כמות נתונים מזערית ומזהה ייחודי אנונימי, שנשלח לדפדפן   cookieקובץ 

אתר   שלך ממחשב של אתר אינטרנט ומאוחסן בכונן הקשיח של המחשב. כל
משלו לדפדפן, אם העדפות הדפדפן מאפשרות   cookieאינטרנט יכול לשלוח קובץ 

זאת, אך כדי להגן על פרטיותך, הדפדפן שלך מאפשר לאתר האינטרנט לגשת רק  
המאוחסנים במחשב שלך   Cookieשכבר נשלחו אליך, ולא לקובצי  Cookieלקובצי 

 מאתרים אחרים. 
NIU  ,ישראלMEU   משתמשת בקובציCookie   כדי לאחסן את זיהוי המשתמש

  -במחשב שלך, ומאפשרת שימוש באזורים אינטראקטיביים באתר שלנו. קובץ ה 
cookie    מונח על המחשב שלך רק כאשר אתה נכנס לקטעים אינטראקטיביים של

 האתר שלנו ונמחק לאחר סגירת דפדפן האינטרנט. 
,  Cookie -כל קבצי הבאפשרותך להגדיר את דפדפן האינטרנט שלך כדי לקבל את 

מוגדרים. )כל   cookie קבצי כאשר לךאו להודיע  Cookie -לדחות את כל קבצי ה 
דפדפן שונה, לכן בדוק את תפריט העזרה של הדפדפן שלך כדי ללמוד כיצד  

  לשנות את העדפות
שנשלחו אליך מבלי   Cookie -העוגיות שלך(. באפשרותך לדחות את כל קבצי ה

 פונקציונליות של אתר האינטרנט.   לחוות אובדן של
 קישורים ויחסים עסקיים

אינה   MEUישראל,  NIUהאתר עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים. לידיעתך 
אחראית לנוהלי הפרטיות או לתוכן של אתרי אינטרנט כאלו. אנו מעודדים את  

המשתמשים שלנו להיות מודעים כאשר הם עוזבים את האתר שלנו ולקרוא את  
הרות הפרטיות של כל אתר אינטרנט אשר אוספת מידע המאפשר זיהוי אישי. הצ

 הצהרת פרטיות זו חלה אך ורק על מידע שנאסף על ידי האתר. 
 


