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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 ©



 רקע

 GDPRאנחנו לא מדברים על , לא•

 
 :17סעיף , בחוק הגנת הפרטיות' פרק ב•
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  מידע במאגר מחזיק ,מידע מאגר בעל"
 מהם אחד כל ,מידע מאגר מנהל או

 שבמאגר המידע לאבטחת אחראי
 ."המידע

 

 'כל הזכויות שמורות לפישר בכר חן וול אוריון ושות ©



 (self assessment)בדיקה ובקרה עצמית •

מתורה שבעל פה למסמכים מחייבים  •

(accountability  ) 

 הדירקטוריוןממנהל מערכות המידע לשולחן •

 היבטים משפטיים והיבטים טכנולוגיים•
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מאפיינים וקווים   -תקנות אבטחת מידע 
 מנחים

 'כל הזכויות שמורות לפישר בכר חן וול אוריון ושות ©
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תיקוף של מסמך הגדרות  –דיון שנתי •
המאגר ובחינה האם לא מוחזק במאגר 

 מזה הדרוש למטרותיורב מידע 

 

הצגת   – בהנהלת החברהדיון שנתי •
, אישור מסגרת הפעילות, הפעילות בתחום

 להנהלהדיווח על אירועי אבטחת מידע 

 חובות דיווח פנימיות

 'כל הזכויות שמורות לפישר בכר חן וול אוריון ושות ©



 המשך -פנימיות חובות דיווח 

 נוהל תיעוד ודיווח פנימי על אירועי אבטחה•
 

תקופתיים על אירועי אבטחה ובחינת  דיונים •

 :בנהלי ואמצעי אבטחההתאמות נדרשות 

 דיון רבעוני   - שחלה עליו רמת אבטחה גבוההמאגר •

  דיון שנתי - מאגר שחלה עליו רמת אבטחה בינונית•
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 'כל הזכויות שמורות לפישר בכר חן וול אוריון ושות ©



 חובות הדיווח לרשות להגנת הפרטיות

שימוש במידע ללא , פגיעה בשלמות המידע: אירוע אבטחה•
 מהרשאההרשאה או חריגה 

 (.העברה ומסירה, גילוי -" שימוש)"   
 

 :אירוע אבטחה חמור•
שנעשה בו  אירוע  -גבוהה אבטחה ברמת במאגר •

בלא הרשאה או בחריגה  , שימוש במידע מן המאגר
 ;מהרשאה או שנעשתה פגיעה בשלמות המידע

 

בחלק מהותי שימוש  - אבטחה בינוניתבמאגר ברמת •
או , בלא הרשאה או בחריגה מהרשאה, מן המאגר

שנעשתה פגיעה בשלמות המידע לגבי חלק מהותי מן  
  .המאגר
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 'כל הזכויות שמורות לפישר בכר חן וול אוריון ושות ©



 חובות הדיווח לרשות להגנת הפרטיות
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 במקרה של אירוע אבטחה חמור•

 על גבי טופס דיווח מקוון•

 שעות ממועד גילוי האירוע 72 – 24בתוך •

חובת דיווח על קיום האירוע ועל אמצעים  •

 שננקטו בעקבותיו  

 דיווח מקבילות לבעלים ולמחזיקיםחובות •

 

 

 'כל הזכויות שמורות לפישר בכר חן וול אוריון ושות ©



 תוצאות אפשריות של הדיווח
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 דרישה לקבלת פרטים נוספים מטעם הרשות•

 מתן הנחיות לתיקון ליקויים•

 לרבות במתקני החברה, הליך פיקוח או חקירה•

 קביעת הפרה•

 פרסום דבר קיומם של האירוע ושל ההפרה•

 הוראת דיווח ישיר לנושאי המידע•

 התליה או ביטול של רישום המאגר•

 

 'כל הזכויות שמורות לפישר בכר חן וול אוריון ושות ©



 דיווח לנושאי המידע

הרשות תוכל לדרוש דיווח ישיר לנושאי המידע לפי •

 :שיקול דעתה

 לאור מאפייני אירוע האבטחה •

 לאחר התייעצות עם ראש מערך הסייבר הלאומי•

 (ככל שקיים)בתיאום עם רגולטור מגזרי •

לשיקול דעת   –מועד ודרך מסירתה , תוכן ההודעה•

 הרשות
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 'כל הזכויות שמורות לפישר בכר חן וול אוריון ושות ©



 דיווחים אחרים
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ככל שמדובר באירוע שיש בו כדי להשפיע   –חברות ציבוריות •

 באופן מהותי על עסקי החברה או על ערך מניותיה

בהתאם  , למפקח על הבנקים מיידידיווח  –תאגידים בנקאיים •

 361 ת"נבלהוראות 

 :ביטוח וחסכון כאשר, לממונה על שוק ההון –גופים מוסדיים •

 שעות 3-מערכות הייצור מושבתות למשך יותר מ•

 המוסדייש חשש לדליפת מידע על עובדי או לקוחות הגוף •

 'כל הזכויות שמורות לפישר בכר חן וול אוריון ושות ©
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