
הגנת הפרטיות, מאגרי מידע, העברת מידע ושימוש במידע 

השתתפותך בפעילות סימילאק גולד טעונה הרשמה.  

במסגרת ההרשמה תידרשי למסור את פרטייך הכוללים: שם מלא, כתובת מייל, מספר טלפון, מספר 
הילדים ותאריך הלידה המשוער ו/או תאריך לידת הילד 

השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. מבלי למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל/י 
להשתתף בפעילות.  

הנתונים שתמסרי בעת ההרשמה לפעילות במיניסייט יישמרו במאגרי המידע של אבוט לבורטוריז 
אס.איי.  

ברצוננו להדגיש כי לא מוטלת עלייך כל חובה חוקית למסור את המידע ומסירת המידע תלויה ברצונך 
ובהסכמתך. 

כמו כן יודגש, כי פרטי התינוק שהינך מתבקשת למלא בשדות התעודה (להלן שם התינוק, שם האם, שם 
האב, תאריך הלידה, משקל הלידה, שעת הלידה, המזל האסטרולוגי ושם בית החולים) אינם נשמרים 

במערכת המיניסייט ולא ייעשה בהם כל שימוש   

השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על-פי מדיניות פרטיות של חברת אבוט כמפורט ב-  
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או על-פי הוראות כל דין, על מנת לאפשר לך להשתתף בפעילות יום האם של סימילאק, ולצורך שליחת 
מידע שיווקי ופרסומי של חברת אבוט. בכל עת תוכל לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור. 

באמצעות סימון התיבה מטה הינך מאשר/ת את הסכמתך כי כל הפרטים שמסרת יאגרו במאגרי המידע 
של אבוט לבורטוריז אס.איי. 

حمایة الخصوصیة، قواعد البیانات، نقل المعلومات واستخدام المعلومات 

مشاركتك في "فعالیات یوم األم" من سیمیالك تستلزم التسجیل. 

فـي إطـار الـتسجیل یـطلب تـقدیـم مـعلومـات شـخصیة، تـشمل: االسـم الـكامـل، عـنوان الـبریـد اإللـكترونـي، رقـم الـھاتـف، عـدد االوالد, 
تاریخ الوالدة/ تاریخ الوالدة المتوقع للطفل 

الـحقول اإللـزامـیة، سـُیشار إلـیھا بـوضـوح. إن لـم تـدخـلي الـمعطیات الـمطلوبـة فـي الـحقول اإللـزامـیة لـن تـتمكني مـن الـمشاركـة فـي 
الفعالیات. 

المعطیات التي ستدلین بھا عند التسجیل للفعالیات في الموقع سیتم حفظھا في قواعد بیانات أبوت لبوراتوریز إس.آي. 

نود أن نؤكد على أنك غیر ملزمة قانونًیا بتقدیم المعلومات، وتقدیم المعلومات یتعلق برغبتك وموافقتك. 



كـما نـؤكـد بـأّن تـفاصـیل الـطفل الـذي یـطلب مـنك تـسجیلھا فـي حـقول الـشھادة (اسـم الـطفل، اسـم األم، اسـم األب، تـاریـخ الـوالدة، وزن 
المولود، ساعة الوالدة، البرج واسم المستشفى) ال یتم االحتفاظ بھا في نظام الموقع، ولن یتم استخدامھا. 

یتم استخدام المعلومات التي ُتجمع، فقط وفًقا لسیاسة الخصوصیة الخاصة بشركة أبوت، كما ھو مفّصل في 
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او بحسـب مـا یـنص عـلیھ الـقانـون، لـتمكینك مـن الـمشاركـة فـي "فـعالـیات یـوم األم" مـن سـیمیالك، ومـن أجـل إرسـال مـعلومـات 
تسویقیة وإعالنیة لشركة أبوت. یمكنك في أي وقت طلب إیقاف استالم مثل ھذه المعلومات. 

مـن خـالل اإلشـارة فـي الـمربـع أدنـاه فـإنـك تـؤكـد/یـن عـلى مـوافـقتك بـأن كـافـة الـتفاصـیل الـتي قـدمـتھا سـیتم حـفظھا فـي قـواعـد الـبیانـات 
في أبوت لبوراتوریز إس.آي. 


