
 

 2018 אוגוסט                טכנולוגיות מידעסייבר ומעו"דכן 

 נכבדים, וידידים לקוחות 

החלה להפעיל כי  פרסמה הרשות להגנת הפרטיות 2018באוגוסט  8ביום 

חוק הגנת הפרטיות, מערך פיקוח שתפקידו לבחון עמידה בהוראות 

קנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע(, "( ותהחוק)להלן " 1981-התשמ"א

 "(. התקנות)להלן: " 2017-זהתשע"

 פיקוח יזום של הרשות להגנת הפרטיות

מערך שהוקם יחל בהליכי פיקוח יזומים ורוחביים הפרסום, הלפי 

יקר , וזאת בעעמידה בהוראות החוק והתקנותה לבדוק את רמתשמטרתם 

. הרשות מזכירה בהודעתה בגופים שמנהלים מידע אישי רב ורגיש במיוחד

מכונים רפואיים ומוסדות טיפוליים, גופים , מועדוני לקוחותגופים כגון 

קטינים, מוסדות להשכלה גבוהה,  המספקים פלטפורמות לניהול מידע על

 טכנולוגיות לשימוש במידע ענף המלונאות, גופים המספקים פלטפורמות

 .ואחסנת מידע אישי לצרכי בחירות, וחברות המספקות שירותי עיבוד

ייעשה על ידי  אך הפיקוח עצמו ,מערך הפיקוח ינוהל על ידי עובדי הרשות

במסירת מידע וחומרים כתובים על פי יחל גופים חיצוניים. הליך הפיקוח 

לארגונים המפוקחים וימשיך, לפי שיקול דעת הרשות, שיועברו שאלונים 

 צוותי פיקוח בחצרי הארגון המפוקח.בדיקות של ב

במידה ויימצאו בפיקוח הרוחב ממצאים חמורים הרשות הבהירה ש

, ממצאים אלה עשויים להוביל החוקהעשויים לעלות כדי עבירות על 

שיקול דעת לפלילית בהתאם לסמכות ו לפתיחה בהליכי אכיפה מנהלית או

 .הרשות

 שותמגמה של הרחבת פעולות הפיקוח בר

מערך הפיקוח מצטרף לשורה של צעדים שנוקטת הרשות להגנת הפרטיות 

מאז כניסתן לתוקף של תקנות הגנת הפרטיות )אבטחת בעת האחרונה, 

רה לחברת קביעת ההפ. ראו לדוגמא את העדכון שפרסמנו בעניין מידע(

 .איתוראן

הרשות, בחצי השנה הראשונה  האכיפה הרשמית של לפי מדיניותנזכיר, ש

לאחר כניסת התקנות לתוקף, תינקט מדיניות אכיפה סלחנית, במסגרתה 

תוכלנה להסדיר את  חברות שתדווחנה על פרצות אבטחה באופן וולונטרי

ככל זאת ו, רהטיפול באירוע ללא קביעת הפרה וללא פרסום האירוע לציבו

 מהותיות של הוראות החוק והתקנות.  צעו הפרותולא בש
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בחלוף שנה חובת הדיווח תיאכף , ומדיניות האכיפה תוקשח במידת מה בחצי השנה שלאחר מכן

עמודנה תבאופן מלא וללא הקלות לחברות המדווחות באופן וולונטרי. בכל מקרה, חברות שלא 

הטלת  ,פרסום של ההפרהלסמכויות האכיפה של הרשות הכוללות כפופות  בהוראות החוק והתקנות

הליכים  פתיחה, ואף ביטול רישום מאגרי המידע שלהן במקרים המתאימים ,קנסות מנהליים

מערך הפיקוח שעל פעילותו הודיעה הרשות כעת, יפעל במקביל  .פליליים במקרים חמורים במיוחד

 י פיקוח המבוצעים אגב דיווחים על פרצות אבטחה.להליכ

 

למסור מידע  ושנדרש במשרדנו מלווה בימים אלו ארגונים הסייבר וטכנולוגיות המידעמחלקת 

היערכות נציין כי . י הפיקוח המתוארים לעילומסמכים לרשות להגנת הפרטיות במסגרת הליכ

ם אלו הוראות החוק והתקנות מהווה יתרון משמעותי בהתמודדות עם הליכילעמידה במוקדמת 

 מענה הולם לשאלוני הפיקוח של הרשות.ובמתן 

ביצוע הליכי היערכות ומוכנות לעמידה בהוראות החוק והתקנות, הן לצורך אנו עומדים לרשותכם 

 הרשות. עצמו, כולל הכנת החומרים לבחינת פיקוחבמהלך הליך הסיוע לצורך הן ו

 

 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.
 שמורות לפישר בכר חן וול אוריון ושות'.כל הזכויות 
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