תנאים נוספים עבור מערכת החינוך הפורמלית בית ספר יסודי ותיכון
עדכון אחרון

ביוני

תנאים נוספים אלה מסדירים את השימוש והפריסה של מוצרי ושירותי
לתלמידים בסביבת מערכת החינוך הפורמלית בית ספר
יסודי ותיכון להלן השירותים לתלמידים תנאים נוספים אלה משולבים כהתייחסות לתנאי השימוש הכלליים של
להלן
תנאים כלליים שמופיעים בכתובת
יחדיו תנאים נוספים אלה והתנאים הכלליים
מכונים תנאים ככל שההוראות בתנאים נוספים אלה יתנגשו עם התנאים הכלליים או עם מדיניות הפרטיות של
המופיעה בכתובת
תנאים נוספים אלה הם שיקבעו לתנאים מודגשים אשר אינם מוגדרים להלן תהיה
משמעות זהה לזו המוגדרת בתנאים הכלליים
הגדרות נוספות
בית ספר פירושו מוסד חינוכי מוסמך המעניק השכלה יסודית או תיכונית כמוגדר ב
לדוגמה מוסד חינוכי במערכת החינוך הפורמלית בישראל מכונה בית ספר
תלמיד פירושו אדם הרשום לשיעורים בבית ספר
נכסי תלמידים פירוש הקבצים הנתונים ותוכן שמופק על ידי תלמידים שהתלמידים יוצרים במסגרת השימוש בשירותים לתלמידים
נתוני תלמידים פירושו מידע אישי על תלמיד ונכסי תלמידים
מידע אישי על תלמיד פירושו כל פריט מידע בין אם נאסף על ידי
ובין אם סופק על ידי תלמיד בית ספר או
הורה אפוטרופוס במהלך אספקת השירותים לתלמידים בכפוף לתנאים אלה שניתן להשתמש בו כדי לזהות תלמיד מסוים או ליצור עמו קשר
או שבפני עצמו או בשילוב עם פרטים אחרים מקושר או ניתן לקישור לתלמיד מסוים באופן שמאפשר לאדם סביר בקהילת בית הספר שאין
לו ידע על הנסיבות הרלוונטיות לזהות את התלמיד ברמת ודאות סבירה בהתאם לתחולת החוק האמריקאי מידע אישי על תלמיד עשוי לכלול
רשומות חינוכיות כפי שמוגדרות ב
המונחים אתה או המשתמש כפי שמשמשים בתנאים נוספים אלה פירושם בית ספר והמורים אנשי המנהלה או משתמשים
אחרים בו אשר מורשים לגשת לשירותים לתלמידים או להשתמש בהם בשמו של בית הספר
בלבד

או

פריסת ההצעה מזהי

הפריסה באפשרותך לפרוס את השירותים לתלמידים רק באמצעות מזהי
או
השימוש במזהי
או
חיוני עבורנו כדי שנוכל לעמוד במחויבויותינו כלפיך מבחינת פרטיות התלמיד בנוסף השימוש במזהי
או
מבטיח שהשליטה בשירותים לתלמידים ובנתוני התלמידים שמסופקים לך או שנוצרים באמצעות
השירותים תישאר בידיך כל פריסה של מזהה
יחיד לתלמיד מבטלת כל התחייבות מצדנו המתייחסת לשימוש בנתונים של
תלמידים ולהגנה עליהם ויהיה עליך להגן עלינו ולפצות אותנו במקרה של כל תביעה הנוגעת לפרטיות תלמידים או לנושאים אחרים שקשורים
לפריסת הרישיון שלך באמצעות
מופיע בכתובת עבור השירותים לתלמידים מידע נוסף על סוגי מזהי
השימוש בשירותים לתלמידים כל המשתמשים בשירותים לתלמידים נדרשים לציית להוראות התנאים הכלליים החלות לרבות אך
לא רק אלו המסדירות את השימוש המקובל
בעלות על נתונים וגישה לא מורשית
יש לך הסכמות והרשאות בדבר נתוני תלמידים בעצם השימוש בשירותים לתלמידים והצעת השירותים לתלמידים אתה מצהיר ומתחייב כי
את הסמכות לספק נתוני תלמידים ל
או להרשות ל
לאסוף נתוני תלמידים באמצעות השירותים לתלמידים ולאפשר ל
לעבד
סיפקת גילוי נאות למשתמשי הקצה בבית הספר להורים או לאפוטרופוסים של נתוני תלמידים במטרה לספק את השירותים לתלמידים וכן כי
התלמידים או לכל אדם פרטי נדרש וקיבלת את הסכמתם בנוגע לשימוש של בית הספר בשירותים לתלמידים ככל שהגילוי הנאות או ההסכמות הללו
מתחייבים על פי החוק החל או הסכמי בית הספר

אין

בעלות ושליטה
תיגש לנתוני התלמידים ותעבד אותם למטרת אספקת השירותים לתלמידים כמתואר בתנאים אלה כמוסכם בין
ובית הספר בית הספר הוא הבעלים של כל הזכויות הבעלות והעניין בכל נתוני התלמידים שמעובדים על ידי
בכפוף לתנאים ול
בעלות שליטה או הרשאה בהקשר של נתוני תלמידים אלה אלא כדי לספק את השירותים לתלמידים וכפי שמתואר אחרת בתנאים
ציות לחוק ולהתחייבויות

ישראל עברית שני הצדדים מסכימים לקיים את התחייבויותיהם בהתאם לחוקים המסדירים מידע אישי על תלמידים לרבות אך לא
רק חוקי ותקנות פרטיות התלמיד ברמת המדינה החוק המסדיר גישה לרשומות ומידע חינוכיים
התיקון בנוגע להגנה על זכויות תלמידים
והתקנה
להגנה על פרטיות ילדים ברשת
ציות ל
אם אתה נמצא בארצות הברית
תאסוף ותעבד נתוני תלמידים כ נושא משרה בית ספרי שיש לו עניין
חינוכי לגיטימי כפי שמוגדר ב
ובהנחיות יישומו ואנו מסכימים לציית למגבלות ולדרישות המוטלות על פי
על
נושאי משרה בית ספריים
ציות ל
שנים לגשת לשירותים לתלמידים או
אם אתה נמצא בארצות הברית ככל שאתה מאפשר לילדים שגילם פחות מ
לכל יישום אחר של
אתה נושא באחריות הבלעדית לקבל כל הסכמה נדרשת כדי לאפשר ל
לאסוף ולעבד מידע מתלמידים
שנים למטרות המתוארות בתנאים אלה ואתה מצהיר ומתחייב שיש לך את הרשות להעניק הסכמה כזו בכפוף ל
שגילם פחות מ
אתה אחראי לוודא שתצורת השירותים לתלמידים שלך וכן התכונות והפונקציונליות של השירותים לתלמידים שאליהם אתה
שנים הולמות לשימוש בהתאם ל
מתיר גישה של ילדים שגילם פחות מ
ציות לחוק המקומי ייתכן שבתי הספר והשימוש בשירותים לתלמידים יהיו כפופים גם לחוקים ולתקנות בתחום השיפוט שבו אתה
נמצא אתה אחראי לוודא שאתה רשאי להשתמש בשירותים לתלמידים בהתאם לחוקים המקומיים ספציפית מחובתו של בית הספר
א לקבוע אם מחויבויות משפטיות שנובעות מתוך החוקים והתקנות המקומיים הללו רלוונטיות לשימוש של בית הספר ולפריסת השירותים
לתלמידים על ידי בית הספר ב להשיג את כל ההסכמות הנדרשות מההורים או מהאפוטרופוסים החוקיים ככל שהסכמות אלו נדרשות וכן
ג לקבוע את תצורתם של השירותים לתלמידים כך שייפרסו בבית הספר ויהיו זמינים לתלמידים בהתאם לחוקים המקומיים הללו
עיבוד נתונים של תלמידים
שימושים מותרים בנתונים של תלמידים
רשאית להשתמש בנתוני תלמידים וכן להעביר להפיץ לשנות לשחזר להציג
ולאחסן אותם אך ורק למטרות הבאות
אספקת שירותים לתלמידים כפי מתואר בתנאים או אחרת כפי שמתואר כאן
ביצוע פעולות
תחזוקה תמיכה הערכה ניתוח אבחון שיפור ופריסה באתרי האינטרנט של
בשירותיה וביישומיה כפי שמתיר החוק
אכיפת
זכויותיה בהתאם לתנאים
בהתאם למותר בהסכמה של ההורה או האפוטרופוס התלמיד הכשיר או בית הספר וכן
כפי שמורשה
אחרת על פי החוק החל
תהיה רשאית להשתמש
שימוש בנתונים ללא פרטים מזהים על אף האמור בכל מקום אחר במסמך זה אתה מסכים ש
בנתונים שאינם כוללים פרטים מזהים לרבות נתוני תלמידים שהוסרו מהם כל המזהים הישירים והעקיפים כך שלא יהיה יסוד סביר להאמין
שיתאפשר שימוש במידע לזיהוי של אדם פרטי וכן נתונים הקשורים לגישה לשירותים לתלמידים ולשימוש בהם לכל מטרה חוקית שתהיה
לרבות אך לא רק למטרות פיתוח מחקר או שיפור של אתרים שירותים או יישומים חינוכיים ולמטרות הדגמת היעילות של השירותים
לתלמידים אלא אם הותר או נדרש בחוק
מסכימה לא לנסות לשחזר את הפרטים המזהים בנתונים כאלה ולא לחשוף אותם לשום צד
שלישי למעט אם הצד המקבל ייתן את הסכמתו בכתב שלא לנסות לשחזר מחדש את המידע
שיווק ופרסום נאסר על
להשתמש בנתוני תלמידים למטרות הבאות
למסור או להפנות פרסום מקוון ממוקד לתלמידים או
להורה או אפוטרופוס למעט אם ניתנה הסכמה מאת ההוראה או האפוטרופוס
לבנות פרופיל של תלמיד למעט למטרת מתן שירותים
לתלמיד או כפי שהורשה על ידי בית הספר או התלמיד וכן
לכל מטרה מסחרית אחרת למעט אם הורשה על ידי בית הספר או ההורה או
האפוטרופוס או כפי שמתיר החוק החל על אף האמור לעיל אתה מסכים ש
תהיה רשאית א לשווק או לפרסם מוצרים ושירותים
ישירות להורים לאפוטרופוסים או לעובדי בית הספר ובלבד שהשיווק אינו נובע מהשימוש בנתוני התלמידים ב להפנות שיווק מקוון
לתלמיד או לאדם אחר על סמך ביקור נוכחי של התלמיד או של אדם זה במיקום מקוון זה בתנאי שהפעילויות המקוונות של התלמיד אינן
נאספות עם הזמן למטרת אספקת שיווק ממוקד ג להשתמש בנתוני תלמידים כדי להמליץ על מוצרים או שירותים חינוכיים
להורים אפוטרופוסים ולעובדי בית הספר כל עוד ההמלצות אינן מבוססות במלואן או בחלקן על תשלום או על שיקול אחר של צד שלישי
ד להשתמש במידע הנאסף בצובר או שאינו כולל פרטים מזהים במטרה למסור להשפיע או לאפשר שיווק פרסום או מאמצים מסחריים
אחרים מצדה של
ה להשתמש בנתוני תלמידים לצורך למידה מתואמת או למידה מותאמת אישית לתלמיד או ו להשתמש בנתוני
תלמידים כדי לשלוח הודעות דוא ל או מסרים אחרים לתלמידים בהקשר של חשבונם והשימוש שלהם בשירותים לתלמידים
שימור ומחיקה של נתוני תלמידים בתי הספר רשאים לרשת לחשבון של תלמיד דרך
בכל עת כדי לשנות
או למחוק את נתוני התלמיד באחריותך למחוק או להסיר את נתוני התלמיד מהשירות של בית הספר כשאין בהם יותר צורך למטרה חינוכית עם
סיום ההסכם שלך מול
תשמר את נתוני התלמיד לפרק זמן סביר כדי לאפשר לתלמידים להוריד ולאחסן נכסי תלמידים
בחשבון אישי בית הספר יישא באחריות למחוק את כל נתוני התלמיד שנותרו עם סיום ההסכם אם בית הספר לא ימחק את נתוני התלמיד

אינה חייבת למחוק נתונים שאינם כוללים

תסלק או תמחק את נתוני התלמיד כשאלה לא יידרשו יותר למטרות שלשמן הושגו
פרטים מזהים או נכסי תלמידים שהועברו לחשבון פרטי של תלמיד
הגבלות על הגישה לנתוני תלמידים או חשיפתם

החשיפות המותרות
לא תמכור תחשוף תעבור תשתף או תשכיר שום נתון שהושג בכפוף להסכם באופן שעשוי להביא
לזיהוי של תלמיד בודד על ידי גוף כלשהו שאינו בית הספר למעט
ככל שנקבע בהסכם או
בכפוף להסכמה או להוראה של בית
הספר הורה או אפוטרופוס חוקי של תלמיד או תלמיד שגילו מעל גיל ההסכמה החוקית בהתאם לתכונות ולפונקציונליות שבהן נעשה שימוש
על ידי בית הספר חלק מהתכונות של השירותים לתלמידים עשויות לאשר לתלמידים לשתף מידע או לפרסם מידע בפורום ציבורי משתמשים
שהם אנשי מנהלה בבית הספר צריכים להיזהר בעת התאמת ההרשאות והגישה לתכונות דרך
כדי להבטיח
שתצורת התכונות מוגדרת באופן המתאים לשימוש
צדדים שלישיים המספקים שירותים אתה מאשר ומסכים כי
תהיה רשאית להתיר לקבלני המשנה לספקי השירותים
ולסוכנים שלה לגשת לנתוני תלמידים ובלבד שיש להם צורך לגיטימי לגשת למידע כזה בהקשר של אחריותם לספק שירותים ל
ושגישה זו כפופה לתנאי ההגנה על נתונים בחוזה
בקשות גישה של צדדים שלישיים בית הספר יקבע נהלים סבירים שלפיהם הורה אפוטרופוס חוקי או תלמיד כשיר יהיו רשאים
לבקש גישה תיקון או מחיקה של נתוני תלמידים שנוצרו באמצעות השירותים לתלמידים על פי בקשה של בית הספר
תפעל
בשיתוף עם בית הספר לפי הצורך כדי לאפשר בקשה כזו אם צד שלישי כלשהו לרבות גורמי ממשל ואכיפת חוק יפנו אל
בבקשה
לקבל נתוני תלמידים
תפנה את הצד השלישי לבקש את נתונים ישירות מבית הספר למעט וככל ש
תאמין באופן סביר
ובתום לב שהענקת גישה כזו היא הכרחית לצורך ציות למחויבות חוקית או להליך משפטי או לצורך הגנה על זכויות רכוש או ביטחון אישי של
משתמשי
עובדיה או צדדים אחרים
שינוי שליטה היה ו
תמכור תבטל או תעביר את כל נכסיה העסקיים או חלק מהם לצד שלישי
תהיה רשאית להעביר
את נתוני התלמידים לבעלים החדשים בתנאי ש
בכוונתו של בעלי החברה החדשה יהיה לשמר ולספק את השירותים לתלמידים בכפוף
לתקני פרטיות נתונים שאינם פחות מחמירים מאלה המופיעים כאן או ש
תיידע את בית הספר ותאפשר לבחור לבטל את
ההעברה של נתוני התלמידים
אבטחת נתונים
חובות בית הספר בית הספר והמשתמשים בשירותים לתלמידים ינקטו אמצעי זהירות סבירים כדי לאבטח את שמות המשתמש
הסיסמאות וכל אמצעי אחר לקבלת גישה לשירותים לתלמידים ולנתוני תלמידים בית הספר יידע את
בהקדם על כל מידע מבוסס
על גישה בלתי מורשית או חשד לגישה כזו לחשבון של בית הספר ו או למערכות או לשירותים של
בית הספר יסייע ל
בכל המאמצים שתנקוט
כדי לחקור ולתת מענה על כל אירוע שבו מעורבת גישה לא מורשית למערכות
מחויבויותיה של
הטמיעה בקרות אבטחה מנהלתיות טכניות ופיזיות סבירות כדי להגן על נתוני תלמידים וסיפקה
הדרכות על פרטיות נתונים והגנה על נתונים לעובדים שיש להם גישה לנתוני תלמידים או שמפעילים או שיש להם גישה לבקרות המערכת
ול
הרלוונטיות עם זאת למרות מאמצינו אף בקרת אבטחה אינה יעילה ב
אין אפשרות להבטיח או לערוב לאבטחת המידע
שלך היה ונקבע שמידע אישי על תלמיד כלשהו שאותו אספנו או קיבלנו דרך השירותים לתלמידים הגיע לידיו של צד לא מורשה להלן
אירוע אבטחה ניידע על כך בהקדם את בית הספר ונשתף פעולה במידה סבירה עם החקירה של אירוע האבטחה שתבוצע על ידי בית
ספר ככל שבית הספר יקבע שאירוע אבטחה כלשהו משפיע על המידע האישי של תלמיד באופן שמחייב הודעה לצד שלישי על פי החוק
החל בית הספר יהיה אחראי לשלוח הודעות כאלו למעט אם הוסכם אחרת בכתב בין
לבין בית הספר למעט אם נדרש אחרת על
פי חוק
לא תספק הודעה כלשהי על אירוע האבטחה לאנשים פרטיים שהמידע האישי שלהם הושפע לגורמי פיקוח או לגורמים
אחרים לפני שתעביר על כך הודעה בכתב לבית הספר
החוק החל על ההסכם
אם בית הספר הוא מוסד חינוכי ציבורי ומוסמך בארה ב המשתייך למערכת החינוך הפורמלית בית ספר יסודי ותיכון אזי גם אם יהיו
ניסוחים סותרים בתנאים הכלליים התנאים יוסדרו על ידי חוקי המדינה שבה ממוקם בית הספר למעט גוף החוק הנוגע לסתירות בחוק

