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 נכבדים,  וידידים לקוחות

חברת גוגל לשלוח התראות למפתחי אפליקציות אשר החלה לאחרונה 

מדיניות  מפרסמותמידע אישי או רגיש אך אינן מהמשתמשים אוספות 

-ת דוארהודיעה למפתחי האפליקציות בהודע החברה מתאימה.פרטיות 

י כי היא שוקלת להגביל או להשהות את פעילותן ואף להסיר אלקטרונ

 Googleבמקרים מסוימים את האפליקציות לחלוטין מהחנות המקוונת,

Play.  

 מול גוגלהחוזית המסגרת 

Google Play  היא חנות האפליקציות של מערכת ההפעלה אנדרואיד

-ה מומהווה כיום את חנות האפליקציות הגדולה ביותר בעולם עם למעל

תנאי הגנת הפרטיות ואבטחת  מיליון יישומים הניתנים להורדה. 2.7

המפיצים יישומים מחייבים את מפתחי האפליקציות  המידע של גוגל

 משתמשיםלנהוג בשקיפות ביחס לאופן בו הם  Google Playבאמצעות 

 ידי המשתמשים-מידע שנמסר עלב לרבותהמשתמשים,  הנאסף עלבמידע 

דרכי , המידע איסוף ניבאה לידי ביטוי בחשיפת אופ. שקיפות זו עצמם

השימוש הכלל המנחה הוא ש .העברתו לאחריםנסיבות ובו השימוש 

. זאת ועוד, ולהן בלבד המשתמשבמידע מוגבל למטרות עליהן הוצהר בפני 

כאשר מדובר במידע אישי או רגיש )לרבות פרטים המאפשרים זיהוי או 

נתונים  וכן טלפונים ופרטי התקשרותהאימות אישי, מידע פיננסי, ספר 

מחיישני המצלמה או המיקרופון של המכשיר( גוגל מחייבת את המפתחים 

ידי הוספת קישור הן בעמוד המתאים בחנות -על ותלפרסם מדיניות פרטי

לטפל במידע באופן מאובטח,  כןו ,אפליקציה עצמהתוך ההמקוונת והן ב

 .נייםעדכהצפנה אמצעי באמצעות  העברתולרבות 

לא יאוחר וזאת  ,את הנושא בפועלמהמפתחים להסדיר גוגל עתה, דורשת 

ידי פרסום מדיניות פרטיות כאמור ובין -, בין אם על2017במרץ,  15מיום 

  1ידי הפסקת איסוף ושימוש במידע כאמור על המשתמשים.-אם על

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :בקרו באתר שלנו
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1
purged-soon-apps-https://thenextweb.com/google/2017/02/08/millions- לנוסח ההודעה המלא של גוגל, ראו: 

store/#.tnw_4LXUVy8s-layp-google 
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 המסגרת הנורמטיבית בישראל

פרטי כי כל שימוש במידע  קובע"( החוקלהלן: ") 1981-חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א בישראל,

כחלק כאשר השימוש במידע נעשה  , בין השאר,זאתוהמידע,  ושאשל נ הסכמה מדעתמותנה בקבלת 

המבוקש א המידע בדבר השימוש ושלחוק קובע חובת מסירת הודעה לנ 11סעיף כך, מידע. ממאגר 

ה על אותו אדם חובה חוקית למסור את המידע או שמסירתו תלויה ברצונו אם חלפירוט במידע, 

 יימסר. הוא מידע ולמי הובהסכמתו, המטרה אשר לשמה מבוקש 

המידע  נושאשתימסר לודעה השהמחייבת  "הסכמה מדעת" המונח הפרשנות המקובלת היום של

כאשר מלוא  ,ש במידעאיסוף והשימוהלעניין  תואו אי הסכמ תובדבר הסכמתאפשר לו להחליט 

 . המידע הרלוונטי מונח בפניו

בתנאי שימוש ומדיניות פרטיות  בהקשרים מסוימים הכירהאף בשולי הדברים יש לציין כי הפסיקה 

בשל פערי הכוחות בין הצדדים והספק האם תוכן החוזה משקף נאמנה את וזאת כחוזים אחידים, 

החוזים לאור אפשרויות הביטול הקבועות בחוק א המידע. ושנכוונותיו ואת הרצון החופשי של 

פרשנות תומכת בקביעה זו של תניות העולות כדי "תנאי מקפח", גם  1982-תשמ"ג ם,האחידי

המתגבשת בין נושא  נדרשת תשומת לב והקפדה מיוחדת ביחס למתכונת ההסכמה לפיה המקובלת

יות שפרסמה הרשות למשפט טיוטת הנח. הדבר אף עולה בקנה אחד עם המידע לבין אוסף המידע

 .חוקי פרטיות במדינות אחרות בעולםעם טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים וכן 

 סיכום

אבטחת חובות מגמה הולכת ומתרחבת של אכיפה פרטית של הגנת הפרטיות ומהוא חלק  מהלך זה

מית, מידע בזירה המקוונת הבינלאומית. חברות רבות, ובייחוד חברות הפועלות בזירה הבינלאו

דורשות באמצעים חוזיים שונים מספקיהן ומשותפיהן העסקיים להטמיע עקרונות של הגנת פרטיות 

 ואבטחת מידע, אשר במקרים רבים עולים על הדרישות הרגולטוריות בטריטוריה של הגוף המפוקח. 

על חברות ישראליות המשתפות פעולה עם גופים בינלאומיים ומציעות את שירותיהן בהתאם, 

להיות מודעות הן לרגולציה ולדינים החלים במדינות השונות והן  ,לים שונים ברחבי העולםלקה

. כדי להיערך מבעוד מועד הפלטפורמות הדיגיטליות שבאמצעותן הן פועלותלדרישות החוזיות של 

 ותהעוסקותכניות הטמעה להטמיע בארגון כתבי מדיניות בין היתר , מומלץ מסוג זההתקשרויות ל

במישור הממשל התאגידי ובמישור המקצועי, מנגנונים לרבות רטיות ובאבטחת מידע, בהגנת פ

 .בהקשרים אלועמידה בחובות השונות שעשויות לחול על החברה כנדרש לצורך 

 

 עדכון זה נכתב על ידי עו"ד קובי ברקן.

 .הנדרש ככל לסייע ונשמח הבהרה או שאלה בכל לרשותכם עומדים אנו

 :נות אלניתן לפלמידע נוסף 

 adat@fbclawyers.com                        6941320-03     עמית דת                              
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 הכלול באגרת מידע זו הוא מידע כללי בלבד, הוא אינו חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו.
 כל הזכויות שמורות לפישר בכר חן וול אוריון ושות'.

 mailto:news@fbclawyers.com  - להירשם למייל זה או להסרה מרשימת התפוצה
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