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המידע במצגת זו הוא כללי בלבד  
 ואינו מחליף ייעוץ משפטי פרטני
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 'כל הזכויות שמורות לפישר בכר חן וול אוריון ושות ©



 חוק הגנת הפרטיות בשקף אחד

 מדעתהסכמה   •

 עיקרון צמידות המטרה •

 רישום מאגרי מידעחובת  •

  ושקיפות  גילוי  •

 ותיקון עיון  •

 סודיות  חובת  •

 מידע אבטחת  •

 מנהליתואזרחית , חשיפה פלילית •
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 'כל הזכויות שמורות לפישר בכר חן וול אוריון ושות ©



 תהליכים מרכזיים - 2017 - 1986

 טכנולוגיתהתפתחות •

 אירועי אבטחה•

 המידעהתפתחות גוף ידע בתחום אבטחת •

 תקינה בינלאומית•

 פיתוח של דיני האחריות התאגידית והאישית•

 רגולציה ייעודית למגזרים רגישים•
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 ל"התפתחויות אחרונות בחו -מבט החוצה 

 |5 

 (GDPR)רגולציה אירופית בדבר הגנת פרטיות •

 אירופית בדבר אבטחת מידעדירקטיבה •

 Privacy Shield-המנגנון •

 

 'כל הזכויות שמורות לפישר בכר חן וול אוריון ושות ©



 התפתחויות אחרונות בארץ –מבט פנימה 

 חוזר גופים מוסדיים•

 :ט"רמוהנחיית •

 דיגיטליוידאו ומידע , העיון בהקלטות קולזכות •

 (טיוטה)במצלמות מעקב במקום העבודה שימוש •

 (טיוטה)ישיר מידע לצרכי דיוור רכישת •

 ח איגוד האינטרנט בדבר פרטיות ילדים ברשת"דו•

 פסק דין בעניין איסוף מידע ביומטרי•

 (אבטחת מידע)תקנות הגנת הפרטיות •
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 'כל הזכויות שמורות לפישר בכר חן וול אוריון ושות ©



 סיכום ביניים 

 המשפטיתקונקרטיזציה של החובה •

 לשולחן הדירקטוריון, ממטלה של מנהל מערכות המידע•

 רגולטור פעיל וממוקד•

 צומת של עיסוק משפטי ועיסוק טכנולוגי•

 רגולציה מקומית בתחום גלובלי•
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 'כל הזכויות שמורות לפישר בכר חן וול אוריון ושות ©



 מיפוי החשיפות המשפטיות
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פגיעה   –אחריות כלפי החברה ובעלי המניות •

 בנכסי החברה

 פגיעה בפרטיות –כלפי לקוחות החברה אחריות •

אי ציות להוראות   –כלפי הרגולטור אחריות •

 והתקנותהחוק 

 משקיעים ורוכשים פוטנציאליים•

 'כל הזכויות שמורות לפישר בכר חן וול אוריון ושות ©



 מבט על –תקנות אבטחת מידע 

 הן לא רשימה סגורההתקנות •

 לא תוצאה, התקנות מתוות תהליך  •

 יישום התקנות צריך להתאים למידות הארגון  •

 הטמעה בכל מערכי הארגון, יישום עקבי•

 בקרה ומעקב של דירקטוריון, תפקיד עצמאיבעל מינוי •

 ניצול תקופת המעבר לניהול תהליך הטמעה סדור•
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 סייבר/ הגנת פרטיות 

 התקנות חלות על סוג מסוים של מידע•

אך לא לכללים  , סוגי מידע נוספים כפופים לרגולציה ספציפית•
 רוחביים

 הצורך באבטחה של סוגי מידע נוספים ברור•

 

 

 

 

אלא גם הזדמנות להסדיר את אבטחת , התקנות הן לא רק עול•
 המידע העסקי של הארגון
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 הרבים נחלת שאינו ,סוג מכל ,עסקי מידע :מסחרי סוד"

 אשר ,אחרים ידי על בנקל כדין לגילוי ניתן ושאינו

  ובלבד ,מתחריו פני על עסקי יתרון לבעליו מקנה סודיותו

 "סודיותו על לשמור סבירים אמצעים נוקט שבעליו

 'כל הזכויות שמורות לפישר בכר חן וול אוריון ושות ©
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