
 

 2018 יולי                טכנולוגיות מידעסייבר ומעו"דכן 

 לקוחות נכבדים, 

כי אירע אירוע  פרסמה הרשות להגנת הפרטיות 2018ביולי  19ביום 

קנות תאבטחה חמור בחברת איתוראן וכי החברה הפרה את הוראות 

 "(. התקנות)להלן: " 2017-זהגנת הפרטיות )אבטחת מידע(, התשע"

 דיווח על אירועי אבטחת מידעת החוב

ברמת אבטחה בינונית,  , בעלי מאגרי מידעבעדכון קודםכפי שהסברנו 

לחלק ת יגישה בלתי מורש עללדווח לרשות להגנת הפרטיות  נדרשים

 רמת אבטחה גבוההבואילו בעלי מאגרי מידע  ממאגר המידע מהותי

לפריט מידע במאגר. החובה  על כל גישה בלתי מורשיתלדווח נדרשים 

שעות  72-24בתוך  , וזאתהיא לדווח על גבי טופס מקוון ייעודי של הרשות

האירוע. נוסף על חובות הדיווח לרשות להגנת הפרטיות,  ממועד גילוי

ע האבטחה רוהתקנות מאפשרות לרשות להורות לבעל המאגר לדווח על אי

אכיפה שונות הכוללות דרישת  לרשות סמכויות .ידעגם ישירות לנושאי המ

נוספים, חקירה, קביעת הפרה, מתן הנחיות לתיקון ההפרה ואף  םפרטי

 ביטול או התליה של רישום מאגרי המידע של החברה.

 פרצת האבטחה באיתוראן

ה, על פי הודעת הרשות, נבדק חשד לאירוע אבטחה חמור באתר החבר

שחשף חולשות שאפשרו חדירה לא מורשית למערכותיה. חולשות אבטחה 

לדפי המשתמש הפרטיים של  לגורמים בלתי מורשים לגשתאלו אפשרו 

דוגמת בין היתר, נחשפו פרטים  .לקוחות החברה ולמידע אישי רגיש

שמות, כתובות, מספרי זהות, מספרי רכב ושלדה, חשבוניות, נתוני 

 עת הרכב ואף עדכון בזמן אמת על מיקום המכונית.אשראי, מידע על תנו

האקר כובע "אירוע האבטחה התגלה על ידי איתוראן במסגרת בדיקה של 

)כלומר, האקר שאינו מונע מכוונת זדון אלא מתוך רצון להתריע על  "לבן

והפרצה תוקנה מיד. איתוראן לא דיווחה על האירוע פרצות אבטחה( 

 לרשות באופן וולונטרי.

 ת הפרה והליך אכיפה ראשוןקביע

בעקבות תהליך הבדיקה, הטילה הרשות להגנת הפרטיות על איתוראן 

סנקציה של "קביעת הפרה", שהיא למעשה פרסום פומבי לפיו לעמדת 

הרשות החברה הפרה את הוראות החוק והתקנות. נוסף על סנקציה זו, 

 אותיום תכנית לעמידה בהור 45הרשות דרשה מאיתוראן להציג בתוך 
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 התקנות ולעדכן את הרשות באופן שוטף בדבר יישומה.

וכי במקרה כזה מדובר במאגר מידע ברמת אבטחה גבוהה, כי  קבעה הרשות במכתבה לאיתוראן

, ללא תלות בכוונת וע אבטחה חמור יתקיים כל אימת שהתבצעה גישה בלתי מורשית למאגראיר

. בנוסף, הרשות לרעההגורם שניגש למידע ולשאלה האם המידע נגנב או אם נעשה בו שימוש 

הבהירה שחובת הדיווח חלה גם על אירועי אבטחה שהתרחשו טרם כניסת התקנות לתוקף, ובלבד 

 .כפי שאירע במקרה זהרה על הפרצה היה לאחר כניסתן לתוקף, שהמועד שבו נודע לחב

. בין העמידה בחובת הדיווחהרשות התייחסה במכתבה גם למסקנות הפיקוח, שחרגו מעבר לשאלת 

אימצה מסמך הגדרות מאגר עמדה בהוראות התקנות בכך שלא היתר, מצאה הרשות כי איתוראן לא 

לרבות נוהל התמודדות עם ) מעודכן, לא אימצה נהלי אבטחת מידע מחייבים לפי דרישת התקנות

, לא קיימה מנגנון (אירועי אבטחה, נוהל שימוש באמצעי אבטחה ונוהל זיהוי ואימות משתמשים

ט ללא אמצעי תיעוד אוטומטי לבקרת גישה ואירועי אבטחה, חיברה את מאגריה לרשת האינטרנ

 . הגנה מתאימים ולא החזיקה במיפוי מלא ומעודכן של מערכות המידע שלה

 מדיניות הרשות להגנת הפרטיות

 8מדובר בהליך אכיפה ראשון של הוראות תקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע( שנכנסו לתוקף ביום 

ן סמכות להטיל, בשלב . על אף שלא הוטלו קנסות על איתוראן )בשל העובדה שלרשות אי2018במאי 

זה, קנס בגין הפרת הוראות התקנות בלבד(, עצם פרסום דבר ההפרה מהווה סנקציה בפני עצמו, וכך 

 גם הפיקוח ההדוק של הרשות על יישום תכנית אבטחת המידע של החברה בעתיד.

הרשות, בחצי השנה הראשונה לאחר כניסת התקנות  האכיפה הרשמית של לפי מדיניותנזכיר, ש

תוקף, תינקט מדיניות אכיפה סלחנית, במסגרתה חברות שתדווחנה על פרצות אבטחה באופן ל

זאת ו , תוכלנה להסדיר את הטיפול באירוע ללא קביעת הפרה וללא פרסום האירוע לציבור וולונטרי

מדיניות  . בחצי השנה שלאחר מכןמהותיות של הוראות החוק והתקנות צעו הפרותולא בככל ש

בחלוף שנה חובת הדיווח תיאכף באופן מלא וללא הקלות לחברות , וח במידת מההאכיפה תוקש

המדווחות באופן וולונטרי. בכל מקרה, חברות שלא תדווחנה באופן וולונטרי תהיינה כפופות לאכיפה 

, ואף ביטול רישום מאגרי המידע שלהן במקרים שתכלול פרסום של ההפרה מחמירה יותר

 .נטריוהמתואר לא נמסר לרשות דיווח וולכאמור, במקרה  המתאימים.

אירוע זה מדגיש פעם נוספת את הצורך בהיערכות מקדימה להוראות התקנות, וכן את ההכרח 

גם את ההיבטים הקשורים במסירת דיווח לרשות להגנת רוע אבטחה ילשקול אגב גילוי של א

  הפרטיות.

להרחבה על חובת הדיווח על אירועי אבטחה . כאןלפרסום המלא של הרשות להגנת הפרטיות ראו 
 ומדים לרשותכם לכל שאלה ונשמח לסייע בכל נושא הקשור בהטמעת התקנות.אנחנו ע .כאן ראו

 

 טוויג-עדכון זה נכתב על ידי עו"ד ד"ר עמרי רחום

 :ניתן לפנות אלמידע נוסף ל

 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.
 ות שמורות לפישר בכר חן וול אוריון ושות'.כל הזכוי

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